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no brasil, o presidente do 
mexico, jose 16pez portilla 

Discursos dos Presidentes Joao Figueiredo e Jose L6pez 
Portillo, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 28 de ju
lho de 1 980, par ocasiaodo jantaroferecido ao Presidente 
mexicano. 

JOAO FIGUEIREDO 

Excelentissimo Senhor Presidente L6pez Por
tillo: 

A aceitac;;ao por Voss a Excel€mcia do meu con
vite para vir ao Brasil e um testemunho da esti
ma entre mexicanos e brasileiros. 

Assim, e com alta satisfac;;ao pessoal que 
transmito as boas vindas da nossa gente ao 
primeiro mandatario do pais-irmao, a Excelen
tissima Senhora de L6pez Portillo e a toda a sua 
ilustre comitiva. 

Afeto, admiracao, apreco e inumeras afinida
des espirituai~ nos liga~ ao povo do Mexico. 
Apreciamos a extraordinaria sensibilidade de 
sua alma, rica em tradic;;oes e emoc;;ao. 

0 povo mexic'ano sou be modernizar e atualizar 
suas instituic;;oes e sua economia. Ao faze-lo, 
manteve, com justificado orgulho, os valores 
culturais que amalgamaram sua grande Na
c;;ao, e a todos reune, integra e solidariza. 

A unidade de seu pais se expressa, tambem, 
na profundidade do patriotismo dos mexica
nos. Afirma-se no culto aos que, de Moctezu
ma a Cuauhtemoc, ha seculos haviam criado 
uma civilizac;;ao de notavel adiantamento. 

No respeito aos que, como Benito Juarez e 
Francisco Madero, fizeram do Mexico uma na
c;;ao independente e respeitada. 

E aos que, como Vossa Excelencia, cons
troem, nos dias de hoje, uma sociedade mo
derna, pr6spera e de reconhecida preocupa
c;;ao social. 

E natural, portanto, que a extraordinaria forc;;a 
criativa dos mexicanos se houvesse traduzido 
na imponente monumentalidade dos marcos 
de sua civilizac;;ao milenar e na obra dos gran
des artistas de seu pais. 

Na pedra das piramides eternas e nas figuras 
dos murais inesquecfveis - conta-se a hist6-
ria do Mexico, em toda a sua grandiosidade, 
em to do o seu sofri menta, em toda a sua indivi
dualidade. Nas suas aspirac;;oes, e na promes
sa de sua realizac;;ao em nossos dias. 

Desassombro, franqueza e cordialidade sao 
outros trac;;os mexicanos, que Vossa Excelen
cia - intelectual e estadista - encara e repre
senta. 

Por isso, as amistosas conversac;;oes, que ini
ciamos sob auspicios tao favoraveis, fluem 
com a naturalidade habitual entre amigos, que 
ha muito compartilha, valores, anseios e 
idea is. 

Em nossa epoca, povos e paises reclamamjus
tic;;a e equidade, como condic;:oes de desenvol
vimento e seguranc;;a. Querem afirmar e ver 
respeitada sua independencia, como base de 
dignidade, essencial a construc;;ao do bem
estar e da justic;;a social. 
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Diante do ressurgimento de fatores de inquie
ta<;:ao, reafirmo que a boa convivencia entre 
nac;:oes s6 se alcanc;:ara no respeito a autode
terminac;:ao dos povos; a igualdade soberana 
dos Estados; a nao-intervenc;:ao nos assuntos 
uns dos outros. A convergencia de nossas po
sic;:oes, a esse respeito, e uma afirmac;:ao polfti
ca. Uma opc;:ao de comportamento. 

Senhor Presidente L6pez Portillo: 

No meu entender, a paz mundial pressupoe a 
remoc;:ao das causas verdadeiras e profundas 
da ambic;:ao, da injustic;:a, da discriminac;:ao. E 
do egofsmo, que se compraz em ignorar direi
tos inerentes a dignidade humana, e denegar a 
participac;:ao equitativa de todos nos frutos do 
trabalho do Homem. 

Multiplos sao os caminhos da paz e da segu
ranc;:a. Todos passam, entretanto, pelo direito 
de cada povo de expressar e ver realizados 
seus anseios e objetivos nacionais. 

Paz e cooperac;:ao. Paz e desarmamento. Paz e 
a ausencia de conhecidas tensoes, que tei
mam em reaparecer. 

A melhor ferramenta para alcanc;:ar a paz e o 
dialogo construtivo. Nao o equilibria precario 
entre campos fortemente armadas. Ou os es
quemas simplistas de alinhamento automati
co. 

Razao teve Vossa Excel en cia quando afirmou, 
ha tres meses, em Bonn, que'' a dimensao polf
tica e econ6mica da crise contemporanea ex
pressa a inoperancia de um sistema interna
cional que tem por programa a concentrac;:ao 
do poder e da riqueza, de um sistema suposta
mente democratico, que propicia situac;:oes 
extremas de hegemonia e de subordinac;:ao, de 
abundancia e de miseria". 

0 que venho expondo e as palavras de Vossa 
Excelencia, que acabo de citar, nao sao ape
nas considerac;:oes de fundamento etico. Sao 
tambem f6rmulas operacionais. As nac;:oes 
podem dar-seas maos na boa convivencia, na 
busca da paz e do desenvolvimento. 

E natural, por isso, que a consciencia dos po
vos em desenvolvimento se revolte em face de 
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corridas armamentistas nucleares, que esban
jam recursos escassos, nada constroem, mas 
tudo podem destruir. 

Como para descrever essas perspectivas, 
Vossa Excelencia nos traz, em palavras can
dentes, a mensagem de Ouetzalcoatl: "nadie 
tiene derecho a derramar mas sangre que Ia 
propia". 

Senhor Presidente: 

0 que propomos, com a consciencia da limita
c;:ao de nossos meios, o que defendemos, com 
o vigor de nossos ideais; o que propugnamos 
com a pertinacia dos que clamam pel a justic;:a, 
e uma Nova Ordem lnternacional. 

Baseada no respeito aos interesses nacionais. 

Sem hegemonias. 

Sem intervenc;:oes. 

Sem guerras. Sem derramamento de sangue. 

Com espfrito construtivo e cooperativo. Para 
resolver os problemas - problemas rea is, pro
fundos, multisseculares- que ainda afligem a 
humanidade. Como Vossa Excelencia assina
lou, o advento da paz que todos desejamos de
pen de da eliminac;:ao dos antagonismos Leste
Oeste e Norte-Sui 

Senhor Presidente: 

Para mim, a solidariedade entre os pafses em 
desenvolvimento tem um valor permanente: a 
cooperac;:ao. 

Cooperac;:ao solidaria - com beneficios recf
procos - na defesa de nossos mteresses co
muns. Cooperac;:ao permanente - e nao cir
cunstancial - no aproveitamento das coinci
dencias de posic;:ao da polftica internaciona!, 
para a reordenac;:ao do sistema econ6mico. 

Nesse contexto, Senhor Presidente, a Hist6ria 
nos convoca a dinamizar a cooperac;:ao entre 
nossos dais pafses. 

A realidade geografica da continuidade terri
torial requer dedicac;:ao, constancia e salida-



riedade no intercambio de experi€mcias e no 
aproveitamento das complementaridades, in
discutiveis. 

No plano mundial, a fraternidade esta plasma
da no sofrimento comum; a penuria; a nega
<;:ao de oportunidades rea is de progresso, nos 
resquicios de colonialismo, e no seu renasci
mento sob formas inesperadas. Tudo isso cria 
deveres e solidariedade. Tendo de ser cumpri
dos por homens, tocam os pincaros das virtu
des que a fe reconhece e impoe. 

Dentro dessa filosofia - que tanto contem da 
indole brasileira e, estou certo, da indole mexi
cana - colocamo-nos ao lado dos paises 
latino-americanos, empenhados em fazer da 
regiao uma area de paz e de prosperidade. 

Colaboramos com os paises irmaos de outros 
continentes, com problemas semelhantes, 
prestando-lhes e deles recebendo experien
cias, apoio e encorajamento. 

Causa-nos particulr alegria, Senhor Presiden
te, que o Mexico seja um dos pioneiros dessa 
caminhada; e um dos seus participantes mais 
ativos. 

A paz autentica eo desenvolvimento sao direi
tos da humanidade. Nao sao algo que se con
ceda para fazer boa figura, nos cenarios onde 
as tragedias rea is se representam como se to
ram fic<;:ao distante e impessoal. 

Senhor Presidente: 

Multiplos, intensos e frutiferos tem sido os 
contactos entre o Mexico eo Brasil. Em janeiro 
de 1 9 7 8, a visita do Presidente Ernesto Geisel 
produziu expressivos resultados, entre os 
quais o estabelecimento de amplo quadro ins
titucional para o desenvolvimento de rela<;:oes 
bilaterais. 

Em novembro do ano passado, coincidindo 
com a vis ita do Secretario de Rela<;:Cies Exterio
res do Mexico, reuniu-se em Brasilia, pela pri
me ira vez, a Comissao Mista Brasileiro
Mexicana. 

No campo da ci€mcia e da tecnologia, nossos 
paises buscam solu<;:Cies pr6prias para os pro-

blemas comuns, sob o clima fertilizador da 
criatividade, sustentada pela aproxima<;:ao 
cultural e artistica. 

Consultas reciprocas mais sistematicas con
correrao para o estreitamento das rela<;:Cies po
liticas. 

No plano economico, clarificam-se objetivos e 
interesses, em setores como o dos minerios, o 
energetico, o siderurgico, o agricola eo finan
ceiro. Em cada um deles, podem-se prever es
quemas de complementa<;:ao efetivos e con
cretos. 

E inegavel, nesse contexto, a importancia da 
crise de energia, como estfmulo a coopera<;:ao 
en-::re paises em desenvolvimento. 

Nao poderia deixar de registrar, a ess.e respei
to, minha admira<;:ao pela inteligente politica 
praticada por Vossa Excelencia, na utiliza<;:ao 
dos recursos energeticos mexicanos, a servi
<;:o do desenvolvimento e da independencia do 
seu pais. Lembro, tambem, a posi<;:ao constru
tiva do Mexico, na qual sobressai o Plano Mun
dial de Energia, proposto por Vossa Excelen
cia as Na<;:Cies Unidas. 

Para a resolu<;:ao da crise atual, sera indispen
savel a ado<;:ao de politicas de conserva<;:ao e 
substitui<;:ao de fontes energeticas. 

Nossas contribui<;:Cies, nesse sentido, sao de 
conhecimento geral. Empenham-nos ativa
mente em limitar o consumo de petr61eo im
portado e seus derivados. E esfor<;:amo-nos 
em diversificar as fontes energeticas, sobretu
do as renovaveis. Estimulamos o amplo em
prego do alcool combustive! e pesquisamos 
continuamente outras fontes naturais, que 
podemos obter em nosso pr6prio territ6rio, de 
nossas aguas, de nossas terras, do nos so sub
solo, do ar, dos mares, de toda a parte, porto
das as formas. 

De nossa parte, Senhor Presidente, sempe es
tivemos e continuamos dispostos a partilhar 
os processos pioneiros que ja dominamos, pa
ra irradiar seus beneficios entre os paises ir
maos. 
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E indispensavel que a solidariedade entre to
dos os pafses em desenvolvimento se estenda 
ao setor energetico. Todas as razoes aconse
lham as na<;:oes empenhadas em dinamizar a 
coopera<;:ao Sui-Sui a faze-lo tambem para mi
ni mizar os impactos desfavoraveis do supri
mento mundial de energia. E, assim agindo, 
estarao aproveitando ao maximo as amplas e 
proficuas oportunidades existentes para a 
coopera<;:ao internacional. 

Senhor Presidente L6pez Portillo: 

A evolu<;:ao recente de nossas rela<;:6es, o am
plo elenco de setores em que elas se desenvol
vem e a progressiva intensifica<;:ao de nossos 
contactos sao prova inconteste da co munida
de de sentimentos de amizade entre o Mexico 
eo Brasil. 

Permita-me, por is so, Senhor Presidente, con
vidar todos os que se encontram nesta sala a 
comigo levantarem suas ta<;:as em um brinde a 
amizade que une os nossos do is pafses, a pros
peridade do povo mexicano e a felicidade pes
soal de Vossa Excelencia e da Excelentfssima 
Senhora Carmen de L6pez Portillo, ea de todos 
os membros de suas ilustres comitiva. 

Muito obrigado. 

LOPEZ PORTILLO 

Excelentisimo senor Joao Baptista Figueiredo 
Presidente de Ia Republica Federativa do Brasil 

Senores y Senoras: 

Deseo manifestarle mi gratitud por Ia invita
ci6n que hoy me permite saludarlo personal
mente y transmitirle el mensaje cordial que el 
pueblo mexicano dirige, por mi conducto, al 
pueblo brasileno, cuya hospitalidade tiene Ia 
medida de este inmenso pais. 

My-visita constituye una oportunidad para 
reanudar el dialogo que inicie con su predece
sor y para que prosiga el que mantienen nues
tros representantes. Constituye una oportuni
dade, sobre todo, para dar una concreci6n 
practica e los proyects y programas conjuntos 
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en que hemos venido trabajando desde hace 
tiempo. 

Grandes son las afinidades entre los pueblos 
latinoamericanos y pequenas sus diferencias 
cuando se observan desde una perspectiva 
externa. Estas diferencias desempenan, sin 
embargo, un papel importante en el caudal ge
netico de esta familia yen Ia riqueza de sus ca
racteres y de sus posibles combinaciones. 

Brasil, por ejemplo, ha vivido de cara al mary 
se ha resistido, durante siglos, a dejar sus cos
tas. Mexico, por el contrario, tiene predilec
ci6n por las tierras del altiplano, aunque estas 
sean aridas, infecundas y hostiles. Unos pue
blos han de volver sus pasos hacia sus territo
rios interiores y otros hacia sus litorales. 

Sin embargo, semejanzas y disparidades com
plementares s6lo resultan utiles para los efec
tos de intercambios y asociaciones binaciona
les en Ia medida que se proyectan o reflejan en 
procesos osituacionesconcretas. Para decirlo 
de otro modo, las peculiaridades nacionales 
pueden aprovecharse cuando se insertan en 
estadios de desarrollo susceptibles de combi
narse. 

Todos los elementos de juicio indican que Bra
sil y Mexico se encuentran en este caso y que 
es conveniente asociarnos en tareas que enri
quezcan, faciliten y aceleren Ia realizaci6n de 
nuestros respectivos modelos nacionales. 

En materia de politica exterior, muchas son las 
tesis y posiciones en que coinciden Brasil y 
Mexico. Nos complace comprobar nuestro 
creciente acuerdo en asuntos esenciales para 
Ia estabilidad regional y mundial. 

Compartimos con ustedes Ia preocupaci6n 
por dar una respuesta adecuada a las fuerzas 
que intentan mantener - en nuestro detri
mento- Ia actual divisi6n del poder y Ia actual 
divisi6n del trabajo. Tales fuerzas deben saber 
que tanto Brasil como Mexico tienen en Ia mas 
alta estima su independencia y que rechazan 
cualquier tipo de subordinaci6n. 

Deben saber, asimismo, que el ejercicio de Ia 
soberania s6lo reconoce ellimite que le impo
ne el derecho internacional. Que no acepta-



mos ni aceptaremos ninguna doctrina ni acti
vidade que vulnere o restrinja el principia de Ia 
autodeterminaci6n, que no delegamos en 
otros ni una pice de nuestra representaci6n po
litica y que no reconocemos a nadie el derecho 
de tutelar nuestros destinos e intereses. 

Mexico sa be que el atraso es compaiiero inevi
table de Ia dependencia. Pero sabe tambien 
que el crecimiento econ6mico noes, en sf mis
mo, garantfa de independencia. Por tal moti
vo, nuestro modelo de desarrollo tiene como 
objetivo lograr Ia rapida modernizaci6n del 
pais sin comprometer su autonomia politica ni 
su equilibria social. 

Debemos satisfacer las necesidades inmedia
tas de nuestro pueblo y, de modo simultaneo, 
abrir los caminos por los que habra de transitar 
durante los pr6ximos a nos. Debemos resolver 
los problemas de grupos marginados secular
mente, atender las demandas de una pobla
ci6n en con stante crecimiento y realizar cuan
tiosas inversiones para preparar el adveni
miento de una nueva era industrial. 

Esta tarea es extraorcinariamente compleja 
desde el punto de vista politico y desde el pun
to de vista tecnico, pues supone Ia compatibili
zaci6n de intereses contrarios entre sf y tam
bien de intereses lnmediatos con metas a me
diana y largo plazo. Pero por complejo y dificil 
que resulte este itinerario, las naciones con un 
desarrollo intermedio no podemos renunciar a 
recorrerlo, ya que no estamos dispuestos are
nunciar a Ia independencia, a lajusticia y al bie
nestar que merecen nuestros pueblos. 

Nos preocupa muy especialmente Ia creaci6n 
de una infraestructura tecnol6gica que sirva a 
nuestros prop6sitos de autosuficiencia en ra
mas craves de Ia economia como Ia producci6n 
de alimentos y energia. En este ultimo aspecto 
conviene seiialar que aunque Mexico tiene 
grandes reservas de petr61eo desea aprove
charlas racionalmente favoreciendo el uso de 
otras fuentes de en erg fa mas duraderas y me
nos costosas. 

Seguimos de cerca Ia existosa busqueda que 
Brasil lleva a cabo en el campo de las fuentes 
alternativas de energfa y estamos seguros que 
este rubro tendra particular importancia den
tro de nuestras conversaciones y acuerdos. 

No me detendre, sin embargo, en Ia menci6n 
de todos los aspectos que resultan de interes 
para nuestros intercambios. Seflalare, simple
mente, que Ia magnitud de nuestras econo
mias, Ia semejanza de nuestro desarrollo y Ia 
diversificaci6n de nuestra producci6n indus
trial permiten Ia realizaci6n de grandes proyec
tos de cooperaci6n entre los dos paises. 

Frente a las sombrias perspectivas de Ia reali
dad contemporfmea, frente a Ia lentitud de 'as 
gran des potencias para dar respuesta a las de
mandas de los paises en vias de desarrollo, no
sotros hemos de agregar un nuevo eslab6n ala 
trama, apenas iniciada, de Ia que surgira un dia 
Ia integraci6n lationoamericana. 

La contribuci6n es modesta pero si todos los 
paises centraran su atenci6n en multiplicar 
sus intercambios pacificos en vez de intervenir 
en los asuntos ajenos, los problemas de Ia paz, 
de Ia seguridad del desarrollo se habrian redu
cido en forma considerable. 

Senor Presidente: 

Brasil se proyecta como uno de los grandes au
tares y actores de Ia historia contemporanea. 
Fue, en otro tiempo, territorio fecundo para 
profecias y fundaciones ut6picas. Hoy se le
vanta como hijo logrado de esas profecias y de 
esas fundaciones. 

Crisol de razas y de sueiios, Brasil tiene los ele
mentos necesarios para adentrarse en Ia gran 
aventura del futuro. Esta en ese camino y ace
leta el paso en las tareas de su desarrollo inte
gral. 

Ten go Ia convicci6n de que esta es Ia oportuni
dad para emprender juntos grandes empresas 
que satisfagan las aspiraciones de nuestros 
pueblos y que sean dignas de las expectativas 
que estas tierras abrieron a Ia esperanza uni
versal. 

Brindo, pues, por Ia amistad y Ia cooperaci6n 
entre Brasil y Mexico, por el progreso del no
ble pueblo brasileflo y por el bienestar de vues
tra excelencia y de su familia. 
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figueiredo: cooperac;ao continuada 
entre brasil e mexico 

Excelentissimo Senhor Presidente Jose L6pez 
Portillo: 

As eloquentes palavras, qul! Vossa Excelemcia 
acaba de pronunciar, sao fruto evidente de sua 
generosidade provada e comprovada. 

56 agora, eu e minha mulher pudemos conhe
cer pessoalmente Vossa Excel~ncia, e a Exce
lentissima Senhora de L6pez Portillo. Mas os 
vinculos tradicionais entre nossos paises, que 
que ora se refor<;:am, e, renovando-se, 
multiplicam-se, dao a esta visita o sabor do 
reencontro de irmaos queridos. 

Ter Vossa Excelencia entre n6s e ter contacto 
direto com a multiplicidade de panoramas pre
sentes na paisagem social e na riquissima his
t6ria do Mexico. 

Reitero, por isso, a Vossa Excelencia nossa fir
me disposi<;:ao de continuar a estreitar cada 
vez mais os la<;:os que ligam o Brasil e oMexico. 
Mas nao o fazemos s6 pelos motivos econOmi
cos e politicos normais na vida dos povos. 

Brasileiros e mexicanos identificam-se na se
melhan<;:a dos anseios comuns, que nos ani
mam o trabalho enos inspiram o desejC»sadio 
de progresso e bem-estar. Do mesmo modo, a 
luta de nossos dois povos para veneer as bar
reiras do desenvolvimento - tao parecida em 
tantos aspectos - nos recomenda a reuniao 
de esfor<;:os e o intercambio de experiencias 
em que se empenham nossos homens de cien
cia e de tecnica. 

E facil reconhecer, apesar da muita ret6rica 
que ja se gastou nisso, a enormidade do fosso 
que separa as na<;:oes industrializadas das em 
desenvolvimento. Contudo, s6 paises que 
conseguiram alcan<;:ar o nivel no qual se en
contram o Brasil e o Mexico podem avaliar, 
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Discurso do Presidente Joao Figueiredo, no Hotel Nacio
nal de Brasilia, em 29 dejulhode 1980, porocasiiiodejan
tar que lhe foi oferecido pelo Presidente do Mexico, Jose 
L6pez Portillo. 

corretamente, o pre<;:o que lhes custa o acesso 
a um novo patamar. 

0 penoso esfor<;:o nacional; os sacrificios im
pastos a nossa gente; as injusti<;:as diante das 
quais o cora<;:ao se confrange por nao poder 
repara-las com a rapidez imposta pela pr6pria 
dignidade humana; tudo isso, Senhor Presi
dente, n6s sabemos, conhecemos, sofremos. 

E tudo isso se passa, tantas vezes, ante a indi
feren<;:a dos pafses mais ricos. Pior, sob uma 
ordem econOmica internacional injusta em sua 
concep<;:ao; iniqua em sua permanencia. 

Assim, o sentido maior da aproxima<;:ao entre 
o Mexico e o Brasil deve ser o da expansao e 
aprofundamento da coopera<;:ao continuada, 
concreta, voltada para os ideais, que compar
tilhamos, de paz e prosperidade para todos 
n6s - nao s6 para alguns. 

Progresses reais na atenua<;:ao dos desequilf
brios entre as na<;:oes s6 se conseguirao se os 
paises do Terceiro Mundo, e em particular os 
latilno-americanos, nos ajudarmos mutua
mente. 

Por isso, Brasil e Mexico defendemos, com 
identico vigor, as medidas tendentes a criar 
um mundo mais justo. 

Ao Iongo dos a nos, os diplomatas mexicanos e 
brasileiros formaram um quadro institucional 
completo para nosso relacionamento. Nossos 
dais paises tem a sua disposi<;:ao mecanismos 
adequados para avaliar e pro mover a coopera
<;:ao em toda a gam a de nossas rela<;:oes. Por is
so, em nosso intercambio bilateral, pudemos 
registrar avan<;:os significativos em numero
sos setores que comportam a<;:oes concretas. 



Agora, atraves deste nosso encontro, e dos 
contactos dos membros da sua ilustre comiti
va com as autoridades brasileiras correspon
dentes, construfmos as alicerces de uma coo
pera<;:ao ainda mais ampla. Mas efetiva. Mais 
atual. 

Reafirmo que, para n6s, o bam relacionamen
to com o Mexico e prioritario. Haveremos de 
superar a distancia geografica, sob a for<;:a 
maior dos interesses comuns, da vontade fer
rea dos povos brasileiro e mexicano. 

De nossa voca<;:ao hist6rica para samar e mul
tiplicar. 

Nao para diminuir e dividir. 

Para a solidariedade e a coopera<;:ao. 

Nao para o 6dio entre irmaos. 

Meu prezado Presidente Jose L6pez Portillo: 

Nossa proximidade conceitual e as posi<;:oes 
convergentes e de mutua apoio que vimos 
adotando nos foros internacionais, em mate
ria de paz e de desenvolvimento, nao deixam 
duvida quanta a nossa harmonia no plano poli
tico. 

As dimensoes e a complementaridade de nos
sas economias autorizam-nos a esperarda sua 
visita resultados amplos e duradouros. 

Ao expressar-lhe, mais uma vez, quao signifi
cativa e para todos n6s a sua presen<;:a no Bra
sil, ergo minha ta<;:a a prosperidade do povo 
mexicano; aos la<;:os que unem nossos dais 
pafses; e a felicidade de Vossa Excelencia, vi
sitante e amigo, e de sua digna esposa, a Exce
lentfssima Senhora Dona Carmen de L6pez 
Portillo. 

Muito obrigado. 

a visita do presidente 16pez portillo ao 
senado federal 

Recibo con profunda emoci6n y agradecimen
to esta distinci6n que, entiendo bien, se otorga 
a Ia naci6n que represento, pues sin falsas mo
destias, se que en Ia personal no Ia merezco; 
sin embargo, par Ia que significa Ia acepto y 
puedo afirmar que sabre honrarla y me empe
i'lare en merecerla, particularmente porque se 
trata de una distinci6n que ha creado esta 
grande naci6n, Brasil, y precisamente aqui en 
esta extraordinaria ciudad de Brasilia, nacida 
de Ia imaginaci6n, de Ia voluntad y de Ia inteli
gencia de los brasilei'los. 

Todas Ia ciudades alguna vez se fundaron, pe
ro ninguna Ia fue a priori, ninguna ciudad fue 
completada antes de estar llena. Ese prodigio 
de voluntad, esa inteligencia de concepci6n 
para vaciarse hacia adentro - si vale Ia expre
si6n- s61o ha sido posible par una recia volun
tad y par uma naci6n que se calcula a muy lar-

Transcri<;:ao taquigrafica das palavras pronunciadas (de 
improviso) pelo Presidentedo Mexico, Jose L6pez Portillo, 
no Sena~o Federal, em 29 de julho de 1980. 

go plaza. Esto habla de Ia voluntad politica de 
los brasileiios, que han sabido salvar su uni
dad, a partir del principia que nosotros tam
bien practicamos: Ia federaci6n. 

Muchas veces hemos afirmado que Ia unidad 
de Mexico, su factibilidad se debe a Ia organi
zaci6n federal. Si no hubieramos tornado a 
tiempo Ia decisi6n federal, nos hubieramos 
quebrada y nos hubieramos pulverizado. Se
rfamos, talvez, loqueahora esCentroamerica. 

La unidad nacional se debe a que supimos divi
dirnos para unirnos. De una concepci6n cen
tral de herencia colonial nos dividimos politica
mente para vincularnos federativamente, y 
eso ha salvado Ia unidad de Ia naci6n. Nos ha 
dado factibilidad y posibilidades como, estoy 
cierto, tambien a este enorme territorio que es 
Brasil. 
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Aquf se da uno cuenta del tremendo reto que 
Brasil es para los brasileflos. Sin duda, gran 
costa fue el que signific6 esta Brasilia, pero 
grandes beneficios si se piensa que los pafses 
deben medirse por siglos y ni siquiera por ge
neraciones. De aquf Ia enorme importancia 
que le otorgo a esta decisi6n polftica que esta 
configurando esa Brasilia, capital de un Brasil 
que es, sin duda, Ia tierra promisoria. 

Con frecuencia se nos imputa a los latinoame
ricanos que hablamos del porvenir. Pero sin 
duda tambiem somas hombres del manana, y 
cuando frente al rornanticismo de Ia afirma
ci6n se advierten las realizaciones de Brasilia, 
confirmamos nuestra vocaci6n de futuro. Sa-

bemos que es allf donde vamos a 
explicar nuestra historia, en donde vamos 
a merecer nuestras rafces, en donde vamos a 
florecer nuestra voluntad. 

Por ella, amigos brasileiios, al recibir esta Con
decoraci6n, recibo el sfmbolo de lo que es esta 
ya poderosa, pero que va a ser enorme reserva 
de Ia humanidad. Aquf, uno de nuestros gran
des pensadores, Jose Vasconcelos, asent61a 
que llam61a "raza·c6smica", y ustedes lo es
tan cumpliendo y, desde luego, mereciendo. 

Mis amigos, muchas gracias por esta distin
ci6n. 

na declara<;ao conjunta, os entendimentos 
entre brasileiros e mexicanos 

A convite do Presidente da Republica Federati
va do Brasil, Joao Baptista de Oliveira Figueire
do, o Presidente da Republica dos Estados Uni
dos Mexicanos, Jose L6pez Portillo, realizou 
uma Visita de Estado ao Brasil, de 28 a 30 de 
julho de 1980, acompanhado de sua senhora, 
D. Carmen Romano de L6pez Portillo, e uma 
comitiva de altos funcionarios. 

Em sua visita a Brasilia, o Presidente Jose L6-
pez Portillo foi recebido pelos Senhores Presi
dentes do Sen ado Federal, da Camara dos De
putados e do Supremo Tribunal Federal. 

Em solene cerime>nia, o ilustre visitante rece
beu o tftulo de Doutor honoris causa da Univer
sidade de Brasilia. 

0 Presidente Figueiredo eo Presidente L6pez 
Portillo, dentro do ambiente de amizade que 
caracteriza as relac5es entre os dos pafses, 
analisaram minuciosamente os assuntos de 
interesse bilateral e trocaram pontos de visita 
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Declarac;:ao Conjunta Brasil-Mexico, assinada, no Palflcio 
doPianaltoem Brasilia, em 29 dejulhode 1980, pelos Pre
sidentes Joao Figueiredo e Jose L6pez Portillo. 

sabre os problemas mundiais, com especial 
~nfase nos que se referem a America Latina. 

Como resultado das conversac;oes mantidas, 
os dais Chefes de Estado conv~m em assinar a 
seguinte 

declarac;ao conjunta 

Os Presidentes do Brasil e do Mexico declaram 
que a paz eo desenvolvimento de todos os par
ses, em urn quadro de equidade e justic;a glo
bal, sao os objetivos supremos a que deve as
pirar a comunidade internacional. Ambos os 
objetivos sao inseparaveis e merecedores de 
id~ntica prioridade. 0 esforc;o a ser realizado, 
para alcanc;a-los, deve ser proporcional a ca
pacidade de cada Estado de cooperar para o 
desenvolvimento comum da humandade. 

E fundamental para a melhor orienta<;ao desse 
esfor<;o que se estabelec;a e se mantenha urn 
dialogo construtivo, em nfvel internacional e 



especialmente entre as grandes potencias, 
que alivie as tensoes e erie um clima de con
fian<;:a, com base no respeito mutuo, na obser
vancia do Direito lnternacional e na correta 
avalia<;:ao da ordem de importancia de proble
mas especificos mundiais e da maneira mais 
adequada de enfrenta-los. 

Nesse contexto, e necessaria que se democra
tizem cada vez mais os mecanismos de toma
da de decisoes internacionais sobre questoes 
polfticas e econOmicas e que, com tal objetivo, 
sejam levados em conta os legitimos interes
ses e anseios dos paises e povos de todo o 
mundo. 

Ambos os Presidentes expressam sua profun
da satisfa<;:ao pela oportunidade que tiveram 
para estreitar e consolidar ainda mais as rela
<;:oes entre seus paises e pelas amplas pers
pectivas que estao abertas a coopera<;:ao bila
teral em todos os campos, o que certamente 
se traduzira em a~;oes concretas que propor
cionem beneficios mutuos e equilibrados para 
ambos os paises e, igualmente, produzam 
efeitos positives para a regiao latina
americana como um todo e para as rela<;:oes 
entre os paises em desenvolvimento em geral. 

Como resultado do intercambio de opinioes 
sabre as questoes mundiais, ambos os Presi
dentes ressaltam a importancia de que todos 
os Estados alcancem sua plena realizacao no 
seio da comunidade internacional com base 
no respeito a igualdade soberana dos Estados, 
autodeterminac;:ao dos povos, nao
intervenc;:ao nos assuntos internos e externos 
de outros paises, exclusao da ameaca ou do 
usa da forc;:a nas relac;:oes internacion~is, a fie I 
cumprimento dos tratados e a soluc;:ao pacifica 
das controversias. 

Expressam, portanto, a solene adesao de seus 
Govern as aos princfpios consagradose prop6-
sitos enunciados na Carta das Nac;:oes Unidas, 
e assinalam a comunidade internacional a ne
cessidade de sua plena observancia. 

Manifestam sua preocupac;:ao pelo surgimen
to de focos de tensao que constituem novas 
ameac;:as a paz e a seguranc;:a mundiais. Dentro 
desta ordem de ideias, reiteram seu empenho 
em que seus respectivos Governos continuem 

a participar dos esforc;:os para alcanc;:ar o de
sarmamento geral e complete, sob controle in
ternacional eficaz. 

Reiteram o prop6sito de continuar a contribuir 
para que a Conferencia das Nac;:oes Unidas sa
bre o Dire ito do Mar a dote uma Convenc;:ao que 
inclua os principios da paz, justic;:a e coopera
c;:ao entre os Estados e possibilite a criac;:ao de. 
uma autoridade para administrar os fundos 
marinhos internacionais, patrimOnio comum 
da humanidade. 

Reafirmam suadecisao de continuar a estreita 
colaborac;:ao que existe entre as delegac;:oes do 
Brasil e do Mexico a referida Conferencia e se 
felicitam pelo fato de que se tenham consoli
dado os direitos exclusives dos Estados cos
teiros sabre os recursos econOmicos e a pes
quisa cientifica ate 200 mil has, bem como sua 
extensao a plataforma e a margem continen
tais, o que obriga todos os Estados a respeita
los. 

Reiteram a decisao de seus Govern as de conti
nuar lutando pela eliminac;:ao dos vestigios do 
colonialismo e de todas as formas de discrimi
nac;:ao racial, inclusive o aparteismo, e expres
sam sua preocupac;:ao pela persistencia de 
obstaculos a soluc;:ao da questao da Namibia, a 
qual deve resolver-se com base em procedi
mentos internacionalmente aceitos, para 
atender as justas reivindicac;:oes do povo na
mibiano. 

Salientam sua convicc;:ao de que a democracia 
e a jusltic;:a social sao elementos fundamentais 
a plena realizac;:ao do ser humano e ressaltam a 
importancia de que se garanta o exercfcio das 
liberdades fundamentais e dos direitos huma
nos. 

Os Chefes de Estado passaram em revista a si
tuac;:ao atual das negociac;:oes econOmicas 
multi latera is, principalmente as que se desen
volvem nos foros das Nac;:oes Unidas, e exami
naram suas perspectivas. Se bem que os es
forc;:os recentes neste terreno tenham propor
cionado alguns acordos, na maioria dos casos 
continua a manifestar-se uma ausencia de 
vontade politica que impede avanc;:os verda
deiramente importantes e irreversiveis na 
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constru~;ao de uma Nova Ordem Econ6mica 
lnternacional mais justa e equitativa. 

Reconhecem que parece chegado o momenta 
de explorar novas f6rmulas de negocia~;ao que 
empenhem de maneira mais direta e efetiva a 
vontade politica das partes, que removam os 
principais obstaculos ao entendimento e reali
zem uma contribui~;ao concreta, utile signifi
cativa para a coopera~;ao internacional para o 
desenvolvimento. 

Declaram seu desejo de fortalecer os acordos 
internacionais sabre produtos de base dentro 
do espirito de buscar uma maior coopera~;ao 
entre produtores, e consumidores com vistas 
a obten~;ao de um pre~;o estavel e remunerador 
para os paises exportadores. 

Em materia de cafe, ambos os Presidentes 
coincidem em seguir prestando seu apoio aos 
esfon;:os que o Brasil e o Mexico, juntamente 
com outros paises latino-americanos, vem 
realizando com os objetivos antes indicados. 
Outrossim, consideram necessaria implantar, 
conjuntamente com outros pafses produto
res, um sistema de coordena~;ao efetiva e de 
ordenamento do mercado, incluindo possibili
dades de um esquema de reten~;ao, como pro
p6sito de alcan~;ar niveis de pre~;os apropria
dos. 

Os Presidentes expressam em particular sua 
satisfa~;ao pela recente conclusao das nego
cia~;oes sabre o Convenio Constitutive do 
Fundo Comum, instrumeto central do Progra
ma integrado para os Produtos de Base, na 
Conferencia das Na~;oes Unidas sabre Comer
cia e Desenvolvimento, manifestando sua fir
me esperan~;a de que em breve prazo entrees
te mecanismo em plena opera~;ao e reflita seus 
efeitos positivos na estabiliza~;ao, dentro de 
uma tendencia crescenta, do comercio de pro
dutos de base, e de que um maior numero de 
acordos seja alcan~;ado para os produtos co
bertos pela Resolu~;ao 93 (IV). 

Manifestam, ainda, seu entendimento de que, 
na 'ausencia de mecanismos internacionais co
moos mencionados no paragrafo anterior, os 
paises em desenvvolvimento deverao 
coordenar.-se para estabelecer, par meios pr6-
prios, instrumentos que disciplinem suas ex-
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porta~;oes de materias primas agricolas, de 
modo a assegurar uma participacao ordenada 
dos seus produtos no mercado mundial. 

Ambos os Presidentes tomam nota dos pro
gresses realizados na formula~;ao da nova Es
trategia lnternacional para o Desenvolvimen
to, a qual, juntamente com a prepara9ao, nos 
termos estabelecidos pela Assembleia Geral 
das Na~;oes Unidas, da serie de negocia~;oes 
globais sabre materias primas, energia, co
mercia, desenvolvimento, moeda e finan~;as, 
constitui o mais importante esfor~;o de nego
cia~;ao econ6mica multilateral que se realiza 
atualmente. Os Presidentes veem, par outro 
lado, com preocupa9ao, a persistencia de de
sacordos importantes. Expressam seu pro
funda desalento diante da falta de acordo, em 
tres sessoes do Comite Plenario, sabre o pro
grama e OS procedimentos da serie de negocia
yOeS globais. Esta situa9ao complica extraor
dinariamente a perspectiva de alcan~;ar os 
acordos significativos que os pafses em de
senvolvimento esperam do ja iminente XI Pe
riod a Extraordinario de Sessoes da Assem
bleia Geral. Expressam sua esperan~;a, empe
nhando a melhor contribui~;ao de seus paises, 
de que seja factivel concluir os entendimentos 
que permitam proclamar, na Assembleia Geral 
Extraordinaria, a Estrategia lnternacional para 
o Desenvolvimento na decada de 80 e a inicia-
9ao efetiva, nos prazos previstos, da serie de 
negocia~;oes globais. 

Neste contexto, o Presidents do Mexico tro
cou impressoes como Presidents do Brasil sa
bre a evolu9ao, nas Na~;oes Unidas, quanta a 
proposta mexicana sabre um plano mundial de 
energia, apresentada em setembro ultimo a 
Assembleia Geral, que visa a racionaliza~;ao da 
explora~;ao, produ~;ao, distribui~;ao, comer
cializa~;ao e consumo de hidrocarbonetos, a 
fim de que a transi~;ao para uma epoca de fon
tes alternativas de energia se fa9a de forma or
denada e nao tenha efeitos negativos sabre a 
economia mundial. Esta proposta influenciou 
de maneira importante os debates sabre a no
va Estrategia lnternacional para o Desenvolvi
mento eo conteudo do projeto de agenda para 
a serie de negocia~;oes globais aprovado pelo 
Grupo dos 77, de maneira que ambos os docu
mentos refletem o conteudo basi coda propos
ta apresentada. 



0 Presidente do Brasil reitera sua con
vicc;:ao sabre a importancia e oportunidade da 
proposta mexicana sabre energia, expressan
do o interesse de seu pais em que os aspectos 
substantives da mesma possam ser conside
rados dentro da serie de negociac;:oes globais, 
de conformidade com a agenda e os procedi
mentos que a comunidade internacional apro
ve para estas importantes negociac;:oes. 

Ambos os Presidentes afirmam que, para o 
melhor encaminhamento das soluc;:oes para a 
atual crise energetica mundial, especial consi
derac;:ao deve ser dispensada a situac;:ao dos 
pafses em desenvolvimento que sofrem com 
maior rigor o impacto da crise. 

Expressam sua convicc;:ao de que a dinamiza
c;:ao das relac;:oes entre os pafses em desenvol
vimento, sobretudo atraves de formas novas, 
equilibradas e ampliadas de coooperac;:ao dire
ta entre eles, constitui complemento indispen
savel a reformulac;:ao das atuais estruturas 
econOmicas internacionais. 

Ressaltam, por outro lado, a necessidade de 
que os pafses desenvolvidos se abstenham de 
aplicar medidas de carater protecionista que 
prejudicam os interesses dos pafses em de
senvolvimento. 

Expressam que todos os pafses devem ter livre 
acesso nao s6 aos frutos da ciencia e tecnolo
gia, mas tambem ao pr6prio conhecimento 
cientffico e tecnol6gico e que, para esse fim, 
deve a comunidade internacional, em particu
lar os pafses desenvolvidos, realizar esforc;:os 
para promover a transferencia internacional 
de tecnologia em condic;:oes equitativas e para 
remover os obstaculos a mesma ainda exis
tentes. 

Expressam sua satisfac;:ao pelo crescente di
namismo que vem caracterizando o desenvol
vimento das relac;:oes entre os pafses da Ame
rica Latina, tanto em nfvel de entendimentos 
bilaterais quanta no ambito das organizac;:oes 
regionais, como a Organizac;:ao dos Estados 
Americanos, e subregionais, e reafirmam sua 
convicc;:ao de que a continuac;:ao desses con
tactos e altamente benetica para toda a regiao. 

Ap6s examinar pormenorizadamente os resul-

tados dos trabalhos tendentes a reestruturar a 
Associac;:ao Latina-Americana de Livre Co
mercia e a fortalecer o esquema de integrac;:ao 
da America Latina, expressos no projeto de 
tratado que estabelece a Associac;:ao Latina
Americana de lntegrac;:ao (ALADI), adotado ha 
algumas semanas na Conferencia de Acapul
co, os Presidentes manifestam sua convicc;:ao 
de que a decisao de aperfeic;:oar e renovar os 
acordos existentes, recorrendo a mecanismos 
mais flexfveis e efetivos, permitira a consecu
c;:ao dos objetivos de Iongo prazo da integrac;:ao 
regional, de modo que se ada pte melhor a reali
dade econOmica latina-americana. 

Ambos os Mandatarios expressam o firme 
apoio de seus Governos as func;:oes que de
sempenha o Sistema EconOmico Latina
Americana (SELA) em materia de cooperac;:ao 
e coordenac;:ao econOmicas regionais. Para 
tanto, sublinham a necessidade de se reorien
tarem, na segunda etapa institucional do SE
LA, as tarefas de seus Comites de Ac;:ao, a fim 
de alcanc;:ar uma maior compatibilidade das 
mesmas com as prioridades de desenvolvi
mento dos Estados membros e as possibilida
des reais de complementac;:ao entre varios ou 
todos os pafses latino-americanos. Da mesma 
forma, os Chefes de Estado de ambos os par
ses coincidem em que e preciso reforc;:ar os 
mecanismos de coordenac;:ao do organismo 
regional, particularmente neste momenta, em 
que se empreende um vasto esforc;:o de nego
ciac;:ao econOmica multilateral em nfvel mun
dial. 

Expressam o desejo de que se incremente a 
participac;:ao dos pafses membros do SELA 
nos Comites de Ac;:ao, tendo presente a contri
buic;:ao durante o prazo de vigencia do Tratado 
de Montevideu. Nessa perspectiva, os dois 
Presidentes expressam sua convicc;:ao de que 
deverao encontrar-se, tanto no caso do rela
cionamento bilateral Brasil-Mexico quanta, de 
forma mais am pia, no dos demais pafses mem
bros da A LAD I, f6rmulas e procedimentos que 
permitam respeitar e incrementar as expecta
tivas de comercio criadas pelo processo de li
berac;:ao no quadro da ALALC, sabre cuja base 
se realizaram consideraveis investimentos. 

Assinalam a importancia que atribuem, no 
contexto da cooperac;:ao econOmica entre os 
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dois pafses, ao desenvolvimento da promoc;ao 
comercial e consideram com interesse, em 
conseq(H~ncia, o estabelecimento de novas 
form as de cooperac;ao entre os respectivos 6r
gaos governamentais competentes. 

Ambos os Mandatarios tom am nota dos traba
lhos da recente reuniao do Co mite Empresarial 
Brasil-Mexico e veem com satisfac;ao o au
menta consideravel dos projetos de comple
mentac;ao comercial e industrial que vem de
senvolvendo os setores privados dos do is par
ses e que sao um apoio importante ao esque
ma de cooperac;ao bilateral entre os Governos. 

Assinalam a conveniencia de fortalecer as re
presentac;oes das instituic;oes financeiras de 
um pais no outro, na medida em que o permi
tam as respectivas disposic;oes legais, com 
vistas a facilitar a expansao dos fluxos de co
mercia bilateral. 

Manifestam interesse em que as lin has de cre
dito concedidas reciprocamente sejam plena
mente aproveitadas como instrumento para a 
expansao do intercambio comercial. 

Expressam especial satisfac;ao pelos esforc;os 
que vem sendo realizados no sentido de pOr 
em pratica o Convenio de Cooperac;ao entre o 
Conselho de Nao-Ferrosos e de Siderurgia 
(CONSIDER). do Brasil, e a Comissao Coorde
nadora da Industria Siderurgica (CCIS), do Me
xico, etomam nota dos resultados alcanc;ados 
pela primeira reuniao do Grupo Tecnico de ln
vestigac;ao e Estudos, prevista no referido 
Convenio e realizada no Mexico em julho car
rente. 

Com base em ampla analise da evoluc;ao re
cente, da situac;ao atual e das perspectivas ge
rais, os dois Chefes de Estado expressam sua 
convicc;ao de que e particu larmente promissor 
o futuro das relac;oes econOmicas brasileiro
mexicanas, crescentemente diversificadas e 
complexas, com o plena aproveitamento das 
numerosas possibilidades de colaborac;ao a 
Iongo prazo, resultantes da complementarida
de dos dinamicos processos de desenvolvi
mento de ambas as economias. 
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Ambos os pafses definirao um esquema global 
de relac;oes econOmicas bilaterais, com base 
em aportes de am bas as partes e expresso em 
projetos con juntos de cooperac;ao n9s setores 
comercial, industrial, tecno16gico e financei
ro. As respectivas reservas de recursos natu
rais, energeticos e tecnicos de que dispoem 
ambos os pafses constituem a base dos proje
tos conjuntos de cooperac;ao, principalmente 
nos setores miner:o-metalurgico, petrolifero, 
petroquimico, agroindustrial e da industria de 
bens de capital. Nesse senti do, os Presidentes 
veem com satisfac;ao a assinatura do Memo
randum de Entendimento sabre cooperac;ao 
econOmica e industrial, que inclui elementos e 
projetos importantes para a definic;ao do es
quema global de relac;oes econOmicas bilate
rais, cuja plena realizac;ao requer o progresso 
programado, gradual e equilibrado dos proje
tos de cooperac;ao que o integrem. 

Assinalam que, em decorencia dos entendi
mentos mantidos, o elemento central da coo
perac;ao do lado brasileiro, sem carater exclu
sivo, e 0 fornecimento de minerio de ferro e de 
bauxita/alumina, havendo a possibilidade de 
participac;ao brasileira na instalac;ao de usina 
de peletizac;ao de minerio de ferro em territ6rio 
mexicano, alem de prestac;ao de assistencia 
tecnica na explorac;ao de buaxita. As transa
c;oes decorrentes serao objeto de acertos con
tratuais entre as empresas e entidades espe
cializadas dos dois pafses. Do lado mexicano, 
o elemento central de colaborac;ao, sem cara
ter exclusivo, e 0 fornecimento de petr61eo, 
com base em acertos contratuais entre as enti
dades especializadas dos dois pafses, de con
centrados de cobre e zinco, de enxofre, alem 
da prestac;ao de assistencia tecnica na explo
rac;ao das jazidas de enxofre brasileiras. 

Ambos os Presidentes abordaram a questao 
das necessidades de seus respectivos pafses 
em bens de capital para os setores siderurgi
co e energetico, de produtos petroquimicos e 
de alimentos basicos. Concordaram em que os 
esforc;os que ambos os Governos realizam pa
ra aumentar a produc;ao contarao com s61ido 
apoio nao apenas em cooperac;ao tecnol6gica 
mas tambem no intercambio comercial desses 
bens e produtos. A parte mexicana expressou 
interesse na aquisic;ao de alimentos basicos 
como soja e ac;ucar. 



Reconhecem, com satisfac;;ao, as medidas que 
vem adotando o Governo mexican a para cons
truir portos industriais, em particular o Porto 
de Altamira, o que facilitara o intercambio, a 
custos mais baixos, dos referidos produtos e 
tornara possfvel uma crescente complemen
tac;;ao de ambos os paises no setor industrial. 

Conscientes de que a existencia de um siste
ma eficaz de transporte entre o Brasil eo Mexi
co e elemento essencial para o desenvolvi
mento das relac;;oes economicas, reconhecem 
a necessidade de serem estudadas f6rmulas 
adicionais para tornar economicamentemais 
viavel o transporte maritima entre os dois paf
ses. 

Ap6s tamar nota com satisfac;;ao das trocas de 
pontos de vista entre ambos os membros da 
comitiva mexicana e seus hom61ogos brasilei
ros, as quais permitiram fazer um balanc;;o mi
nucioso do estado atual das relac;;oes econ6-
micas entre os dois paises e suas amplas pers
pectivas, a mediae Iongo prazo, recomendam 
que a Subcomissao Econ6mica e Comercial da 
Comissao Mista de Coordenac;;ao Brasileiro
Mexicana chame a si a instrumentac;;ao desse 
esquema global de relac;;oes economicas bila
terais, e apresente um primeiro relat6rio em 
um prazo nao superior a tres meses. 

Os dois Presidentes estao de acordo em que e 
conveniente incrementar a cooperac;;ao entre 
seus Governos no campo do turismo e, em pa
ticular, a que se destina ao fomento das cor
rentes entre os dois paises, uma vez que cons
tituem elemento de aproximac;;ao e compreen
sao. 

Ambos os Mandataries manifestam que as re
lac;;oes de cooperac;;ao cientffica e tecnol6gica 
se desenvolvem com resultados mutua mente 
satisfat6rios e que os programas de trabalho 
elaborados pela Subcomissao de Cooperac;;ao 
Cientffica e Tecnica da Comissao Mista de 
Coordenac;;ao alcanc;;aram plenamente seus 
objetivos atraves de ac;;oes especificas, tais 
como o intercambio de informac;;ao tecnica e 
de peritos, e a realizac;;ao de projetos conjuntos 
em areas prioritarias para ambos os pafses, co
mo sao os setores agropecuario, energetico, 
das ciencias do mar e da informatica. Desta 

forma, manifestam seu prop6sito de fortale
cer o intercambio e ampliar as areas de coope
rac;;ao tecnica a fim de apoiar, atraves dessas 
ac;;oes, seus respectivos processos de desen
volvimento. 

Sublinham a importancia que tem para ambos 
os paises o conhecimento mutua de seus sis
temas educativos em todas as areas. Desta
cam ademais as frutfferas relac;;oes existentes 
entre seus centros de ensino superior e pes
quisa. Manifestam seu interesse em que am
bos os pafses prossigam no intercambio das 
mostras mais representativas de suas cultu
ras, em especial no que se refere as artes vi
suais e a musica. 

0 Presidente da Republica Federativa do Brasil 
manifestou seu agradecimento pela doac;;ao 
de livros mexicanos a Universidade de Brasilia. 

Os dais Presidentes expressam sua profunda 
satisfac;;ao pela assinatura, durante a visita, 
dos seguintes instrumentos, que manifestam 
o alto nivel a que chegaram as relac;;oes entre o 
Brasil eo Mexico e a projec;;ao que, sem duvida, 
terao no futuro: 

Programa de Cooperac;;ao em Ciencia e 
Tecnologia entre o CNPq eo CONACYT; 
Convenio de Cooperac;;ao entre a Petro
bras Minerac;;ao S.A. e a Azufrera Paname
ricana S.A. sabre a explorac;;ao de enxofre 
em territ6rio brasileiro; 
Acordo para o lntercambio de Correspon
dencia Agrupada entre as Administrac;;oes 
Postais Brasileira e Mexicana; 
Ajuste Complementar ao Convenio de 
Cooperac;;ao Turfstica; 
Acord a que aprova o Regulamento da Co
missao Mista de Coordenac;;ao Brasileiro
Mexicana; 
Convenio de Cooperac;;ao Cultural e Edu
cacional. 

0 Presidente do Mexico expressou seu pro
funda agradecimento pela cordial recepc;;ao e 
atenc;;oes que I he foram dispensadas, a sua es
posa e a sua comitiva pelo povo e Governo do 
Brasil.* 

* Na se~ao Tratados, Acordos, Convi!nios, pagina 118, os Acordos entre o Brasil eo Ml!xico, assinados durante a vi
sita do Presidente Josl! L6pez Portillo. 
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visita de videla amplia e 
consolida o entendimento brasil

argentina 
Discursos dos Presidentes Joao Figueiredo e Jorge Rafael 
Videla, no Palacio do ltamaraty em Brasflia, em 19 de 
agostode 1980, porocasiaodojantaroferecidoaoChefe 
da Na9ao Argentina. 

JOAO FIGUEIREDO 

Excelentfssimo Senhor Presidente Jorge Ra
fael Videla, 
Excel~ncias, 

Minhas senhoras, meus senhores: 

Com sua visita ao Brasil, Vossa Excel~ncia 
confirma o elevado grau de entendimento al
can<;:ado entre nossos pafses, e sublinha con
cretamente a grande e mutua simpatia que 
aproxima nossos povos. 

Apresento, portanto, afetuosos votos de 
boas-vindas a Vossa Excel~ncia, Senhor Pre
sidents, a Excelentfssima Senhora de Videla e 
as ilustres personalidades que 0 acompa
nham. A estes votos se associ am todos os bra
sileiros, para testemunhar a consUincia de 
nosso particular apre<;:o a nobre Na<;:ao argen
tina. 

Em maio ultimo, tive a feliz oportunidade de 
voltar a querida Buenos Aires. Revi OS lugares 
onde minha familiae eu vivemos. live o prazer 
de passear novamente pelas suas ruas. Pude 
rever, sentir e falar com as pessoas. Em uma 
palavra: senti-me outra vez portenho. 

Com emo<;:ao profunda e compreensfvel 
mas sem surpresa - constatei mais uma vez a 
profundidade do afeto e a perman~ncia dos 
vfnculos entre argentinas e brasileiros. 

Agora, cabe-me a honra de receber Vossa Ex
cel~ncia, nesta Brasilia - tao original em sua 
concep<;:ao, e moderna em sua arquitetura, 
quanta acolhedora em seus espa<;:os abertos, 
na harmonia de suas linhas, nos seus largos 
horizontes e lfmpido ceu. 

Vossa Excel~ncia havera de encontrar, nesta 
sua estada em nossa terra, a contrapartida de 
estima fraterna que os brasileiros votam ao 
grande pafs irmao. Vera o quanta apreciamos 
as tradi<;:oes argentinas, e os feitos de sua gen
te. Sentira nosso apre<;:o pelas altas qualida
des de seu povo, das quais resultou uma nacio
nalidade altiva e generosa. 

Altivez e generosidade foram o apanagio doLi
bertador General San Martin. Seu exemplo e 
sua mem6ria sao fontes de inspira<;:ao e inarre
davel motivo de fe nos ideais latino
americanos de independ~ncia, de paz e de li
berdade. 

Nossa heran<;:a etica e cultural co mum marca a 
presen<;:a do Brasil e da Argentina no mundo 
contemporaneo como timbre de nossa dispo
si<;:ao inata a coopera<;:ao sol ida ria com os de
mais povos irmaos. E sabre essa base que pro
curamos alcan<;:ar os nfveis de bem-estar a 
que, com razao e comjusti<;:a, aspiram brasilei
ros e argentinas. 
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Podemos, assim, afirmar e reafirmar o direito 
das na9oes em desenvolvimento de participar 
plena e igualitariamente das decisoes que afe
tem a manuten<;ao da paz e da segurant;:a inter
nacionais. Direito, tambem, a uma nova or
dem economica, capaz de assegurar a reparti
t;:ao mais equitativa dos beneffcios do progres
so, e a difusao mais ampla da ciencia e da tec
nologia. Produtos da inteligencia do homem, 
dom do nosso Criador, essas disciplinas nao 
podem continuar regidas por princfpios assen
tes no egofsmo e na exclusao dos me nos aqui
nhoados. 

Senhor Presidente: 

lniciamos, em Buenos Aires, um proveitoso in
tercambio de ideias, sabre temas relevantes 
na ordem mundial, regional e bilateral. Ascon
versat;:oes de Brasilia aprofundam, ampliam e 
consolidam o entendimento. Nossa amizade 
pessoal facilita o dialogo, inspirado na fran
queza e na lealdade. 

A origem do conturbado quadro de tensoes do 
mundo atual esta na sobrevivencia de desen
tendimentos, injustit;:as, divergencias e desi
gualdades entre as nat;:oes. Para o mundo al
cant;:ar a paz que permita a humanidade viver 
em segurant;:a e preciso remover as tensoes 
decorrentes do desequilfbrio economico e so
cial. Para que haja progresso real, todos os po
vos devem ter oportunidades iguais de acesso 
aos frutos dos avant;:os cientfficos e tecnol6gi
cos. Taissao, a meu ver, ospressupostos basi
cos de convivencia polftica harmoniosa dos 
homens sabre a terra. 

Assistimos, entretanto, com legftima preocu
pat;:ao e real angustia, ao enorme dispendio de 
recursos, esfort;:os, energia e criatividade, nao 
para melhorar a vida, mas para aprimorar tec
nicas de destruit;:ao, cad a vez mais eficientes. 

0 que pleiteamos sao canais largos e abertos. 
Eo dialog a construtivo inspirado na preserva
t;:ao da paz e tendo por objeto a segurant;:a in
ternacional. Em vez de pretensoes de hegemo
nias anacronicas, sustentamos o princfpio da 
igualdade soberana dos Estados. Respeita
mos a autodeterminat;:ao dos povos. Repeli
mos a ameat;:a ou o uso da fort;:a nas relat;:6es 
internacionais e qualquer forma de interven-
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t;:ao de uns Estados nos assuntos internos e 
externos de outros. 

Por isso, apoiamos todas as iniciativas condu
centes ao alfvio das tensoes e ao bom convfvio 
entre as nat;:oes, em ambiente de mutua res
peito. 

Senhor Presidente: 

No seu discurso de 1 7 de maio, em Buenos Ai
res, Vossa Excelencia afirmou que "vivemos 
num mundo que esta submetendo a duras pro
vas a tempera, a energia, a criatividade e as 
responsabilidades individuais dos povos e 
seus governantes''. 

Estou seguro, como Vossa Excelencia, de que 
apenas atraves da cooperat;:ao poderemos 
desenvolver-nos em paz e em segurant;:a, co
mo almeja a familia internacional. A tarefa in
cumbe solidariamente a todas as nat;:6es, a to
dos os governos. Seus fundamentos haverao 
de ser, antes de tudo o mais, profundamente 
eticos. 

Assim, a polftica extern a do Brasil reflete o es
pirito de franca e leal amizade dos brasileiros 
pelos pafses irmaos. Na caminhada em prol do 
desenvolvimento, nossos esfort;:os sao sinto
nizados com as aspirat;:oes da America Latina, 
como um todo. 

A Argentina eo Brasil estao empenhados em 
profundos e complexos processos de evolu
t;:ao polftica, economica, social e cultural. Em 
cada caso, ha peculiaridades internas e inte
resses nacionais legitimos a respeitar recipro
camente. Mas temos tambem capacidades 
complementares, em campos prioritarios para 
ambos os paises. Devemos identifica-las com 
inteligencia. Devemos conjugar esfort;:os eta
lentos para transformar as potencialidades em 
realidades concretas. 

E, se soubermos, quisermos e pudermos faze
lo, em atmosfera de conc6rdia e de serenida
de, teremos dado contribuit;:ao valiosa a Ame
rica Latina e as causas da paz e desenvolvi
mento. 

Nesse sentido, o espirito objetivo, a com
preensao e a serenidade imanente a personali-



dade de Vossa excelencia, constitufram fato
res decisivos para que o programa de trabalho, 
estabelecido em minha visita a Buenos Aires, 
venha send a executado com plena exito. 

Hoje, pode-se dizer, Brasil e Argentina avan
c;:am resolutamente nas alamedas do entendi
mento e da cooperac;:ao. 

No setor energetico, ampliamos as perspecti
vas de colaborac;:ao e intercambio nas areas 
nuclear e do gas natural. 

Ja se encontram em andamento os estudos 
para a construc;:ao da ponte sabre o rio lguac;:u. 
Essa obra tern altovalorsimb61ico, alem de sua 
utilidade pratica para as populac;:oes vizinhas e 
a interconexao de nossos sistemas viarios. 

Enfim, varios acordos em plena execuc;:ao 
atestam a amplitude e a riqueza de nosso inter
cambia cultural, cientffico e tecnol6gico. 

Mais importante que tudo isso, porem, e o 
aprec;:o fraternal, evidente nas palavras e cor
roborado pelos fatos, a unir para sempre nos
sos povos. 

E se algum merito houver de ser creditado aos 
nossos governos, sera ode termos reconheci
do que as s61idas e permanentes bases de ami
zade entre a Argentina e o Brasil haviam che
gado ao seu melhor momenta hist6rico. A par
tir daf, foi facil intensificar e ampliar o campo 
das nossas relac;:oes. Assimcomomultiplicare 
diversificar as areas de cooperac;:ao. 

Par isso, Senhor Presidente, acolho Vossa Ex
celencia em nossas terras como nosso irmao, 
que verdadeiramente e. 

Muito obrigado. 

JORGE VIDELA 

Excelentisimo Senor Presidente: 

Deseo, ante todo, agradecer las elogiosas pa
labras de V. E., y Ia calurosa bienvenida que se 
ha tributado a nuestra delegacion, simbolos 
ambos de Ia Cordialidad Brasilena y clara de
monstracion de Ia creciente vinculacion entre 
nuestras naciones. 

Cuando acepte Ia invitacion que V. E. me for
mula, en ocasion de su historica presencia en 
Ia Argentina, Ia hice no solo par Ia satisfaccion 
de visitar este gran pais, sino tambien y, princi
pal mente, para que quedara definitivamente 
sellada Ia inauguracion de un nuevo y promiso
rio ciclo en nuestras relaciones bilaterales. 

El entendimento argentino-brasilefio adquire, 
par ella, significacion especial, en una situa
cion mundial de convulsion, cuyas conse
cuencias afectan directamente a America La
tina. 

El progreso y bienestar de esta region recibiran 
un importante impulso a partir de Ia nueva eta
pa abierta y con ella, ademas, se potenciara Ia 
presencia de nuestros paises en Ia comunidad 
internacional. 

Presencia que persigue una participacion res
ponsable ante Ia grave situacion planteada par 
los desafios de Ia epoca y que pretende sumar 
su voz a Ia de quienes emergen como nuevas 
centros de poder sin cuyo concurso sera extre
madamente dificil crear un arden mundial mas 
justa y estable. 

Ese arden mundial presenta, hoy caracteristi
cas que se vinculan con el enfrentamiento en
tre nuestra civilizacion y aquellos que quieren 
destruir sus val ores. 

Ese enfrentamiento, se manifiesta, con toda 
su crudeza, en nuevas formas de confronta
cion, que utilizan los fenomenos aparecidos en 
los ultimos a nos como instrumentos o teatros 
de operaciones. 

La escasez de energia y alimentos, Ia brecha 
entre las naciones altamente industrializadas 
y los paises subdesarrollados o en vias de de
sarrollo, Ia ciencia y Ia tecnica, el comercio 
mundial, las comunicaciones instantaneas, se 
transforman asi en campos de batalla o en ar
mas de guerra con el consiguiente desmedro 
para Ia humanidad, necesitada de paz y de pro
greso. 

Debe quedar bien en clara que nuestros paises 
forman parte de Ia civilizacion occidental no de 
manera dependiente sino par derecho propio, 
y que sostienen sus valores esenciales. 
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Tambien hay que ser terminante, como son los 
hechos de Ia historria, en reafirmar Ia inclaudi
cable voluntad de nuestro.s pueblos de defen
der su libertad e independencia. 

Pero con el mismo enfasis es menester sefialar 
nuestros puntas de visita y conviccione sabre 
el panorama mundial y los caminos para un 
nuevo arden internacional que disminuya las 
tensiones, favorezca un trato racional entre 
los pafses y permita un mejor approvecha
miento de los beneficios del progreso. 

Hemos dicho que Ia interdependencia que ca
racteriza las relaciones internacionales de este 
ultimo cuarto del siglo XX, resultante de Ia fa
cilidad en las comunicaciones y del surgimien
to de palos distintos de las superpotencias, 
impone una actitud diferente en Ia politica ex
terior para paises como los nuestros. 

La Republica Argentina, conciente de esta rea
lidad, ha realizado y realiza, a traves de sus go
bern antes y los representantes de Ia cultura, Ia 
economia y Ia diplomacia una intensa campa
fia de acercamiento con todos los paises y gru
pos de paises, prestando especial atencion al 
dialogo directo con las autoridades de aquel
los que, par sus caracteristicas y condiciones, 
son aptos para colaborar en Ia empresa de ins
taurar un sistema internacional capaz de dar 
seguridad y bienestar. 

Aquella interrelacion a que he hecho referen
da impone un desafio de cuyo resultado de
pende, en buena parte, Ia prosperidad y con
cordia de los proximos veinte afios. 

La cooperacion, el intercambio comercial reci
procamente beneficioso y Ia integracion, 
constituyen ese reto que Ia historia hade para
do a los gobernantes y gobernados de esta 
epoca. 

Son varios los obstaculos a superar para llegar 
a buen puerto. Sin embargo, si priva Ia buena 
fe en el dialogo directo, franco y abierto que 
propugnamos; si se analiza Ia realidad con ra
cionalidad y grandeza de espiritu, es posible 
encontrar las vias para arribar a las metas pro
puestas. 

El mas grave escollo con que se tropieza es Ia 
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notoria e irritante diferencia de desarrollo en
tre las naciones indusltrializadas y aquellas de 
escasos recursos que apenas han ingresado a 
Ia etapa de elaboracion de manufacturas con 
alto valor agregado y cuya principal produc
cion son materias primas o insumos para las 
primeras. 

El injusto tratamiento que adicionalmente se 
impone a las naciones subdesarrolladas en las 
relaciones comerciales, es un polvorin sabre el 
que se asienta casi toda Ia riqueza del planeta. 

Ya tenemos ejemplos de ella. 

Para evitar Ia repeticion de conductas que, so 
color de defender los intereses de esos paises 
casi monoproductores, desestabilizan las re
laciones internacionales, es menester ejecu
tar politicas diversas. 

Las naciones mas ricas y poderosas deben re
conocer y aceptar que el mantenimiento de in
justicias no solo es perjudicial e inhumano para 
los pueblos masdebiles, sino tambien, peligro
so para elias mismas. En consecuencia deben 
ceder parte de sus beneficios para mejorar las 
condiciones de aquellas de menores recursos 
o que estan en grados inferiores de desarrollo. 

Solo asi sera posible un crecimiento de techo 
ilimitado. Solo asi sera admisible Ia libertad 
economica como instrumento al servicio del 
hombre. 

Las naciones afectadas pro esta inequietativa 
realidad, deben enfrentarla con cordura politi
ca y economica, evitando asumir actitudes 
que, a despecho de reditos mas o menos inme
diatos, encierran el germen destructor del sis
tema. 

La racionalidad, Ia prudencia y Ia firmeza son 
tan necesarias como los alimentos, el espacio 
y Ia energia, para asegurar el mantenimiento 
de Ia sociedad humana. 

La ciencia y Ia tecnica, que han creado tan pa
vorosos instrumentos de destruccion, tam
bien han servido para mejorar, de modo impen
sable hace solo cincuenta afios, Ia condicion 
del hombre; y el horizonte de sus logros parece 
no tener limites. 



Tam bien elias tienen un papel crucial que cum
plir en el umbral del siglo XXI. 

La investigacion cientifica es Ia clave del pro
greso y ella debe ser puesta, sin reparos, al 
servicio de Ia humanidad. 

Sus resultados, pero tambien las formas de ac
ceder a elias de ben brindarse a todas las nacio
nes, y especialmente a aquellas que exhiban 
medias para multiplicar al maximo sus posibili
dades. 

En este escenario, tan lleno de dificultades y 
preiiado de esperanzas, subsisten viejas agre
siones y han nacido otras nuevas, que ensom
brecen el Porvenir inmediato. 

El enfrentamiento entre los pueblos libres y 
aquellos que pretenden sojuzgarlos se mani
fiesta en Ia inadmisible violacion de principios 
que son fundamentos de Ia armonia interna
cional. Ante elias debe asumirse una postura 
firme y decidida, utilizando los mecanismos 
aptos para prevenir el atropello, sin, por ella, 
dejar de I ado otros preceptos que son base del 
mundo occidental. En el las potencias indus
triales ocupan un Iugar principalisimo, lideran
do gran parte de sus politicas, pero todas las 
otras naciones se insertan alii con identico de
recho a Ia participacion responsable y con si
milares deberes. 

Esa confrontacion tambien se manifiesta en 
iniquidades como el terrorismo subversive, 
que tanto daiio y dolor ha causado y frente al 
cual pocos pueblos han sido y son capaces de 
combatirlo hasta su completo control. 

lnsolitamente muchos paises de occidente no 
comprendieron Ia graved ad de esa manifesta
cion infame e ingenuamente o por razones cir
cunstanciales, soslayaron Ia cuestion apun
tando sus criticas a consecuencias no queri
das y deplorables de Ia guerra que se declaro. 

Esa guerra es parte de un conflicto generaliza
do entre cuyas armas el hegemonismo y los 
nuevas colonialismos ideologicos ocupam un 
Iugar destacado. Debemos estar alerta y pre
parades pues America Latina esta siendo obje
tivo de esas agresiones. 

La condicion sine qua non para luchar y veneer 
en ese conflicto es Ia cohesion industructible 
de los paises que compartimos ideales seme
jantes, lo que no debe confundirse con unifor
midad obsecuente hacia los puntas de vista y 
opiniones de las potencias mas fuertes. 

La cohesion, por los demas, noes el resultado 
de una mera adscripcion teorica a los val ores y 
principios de nuestra civilizacion ni su procla
macion vacia de contenidos concretos. 

Es, por el contrario, Ia consecuencia de una 
continua tarea de defensa y creacion. 

Es inaceptable que no se adopten entre los 
agredidos las mejores y mas eficaces medidas 
para contrarrestar el ataque y no se generen 
las acciones eficientes que ellibre albedrio per
mite y que constituyen Ia razon de ser de nues
tro sistema de vida. 

Para que eso sea posible y para que Ia cohesion 
no oculte una mera declaracion, es imprescin
dible que todos los paises, aun aceptando las 
diferencias de entidad que entre elias existen, 
concurran con identica oportunidad a debatir 
las estrategias y politicas a poner en practica. 

Si las relaciones entre algunos de esos paises 
adoptan los criterios de racionalidad y grande
za de miras en su tratamiento, ella es y sera un 
aporte valiosisimo para Ia unidad, aun en Ia di
versidad, de los paises que cultivan los valores 
de Ia libertad. 

Por eso este nuevo ciclo en las relaciones entre 
Brasil y Ia Argentina, tambien es ejemplar par
que- como dijimos en mayo en Buenos Aires 
- demuestra como deben encuadrarse las 
cuestiones internacionales en el mundo mo
derno, compatibilizando el interes general sin 
menoscabo de los intereses propios de cada 
parte. 

Senor Presidente: 

Por el peso que nuestros paises tienen en Ame
rica Latina, porIa potenciacion de sus presen
cias en el arden mundial, resultante del enlace 
de nuestras economias y Ia coincidencia de 
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nuestras opm1ones, Ia responsabilidad que 
asumimos nos impone crecientes obligacio
nes. 

Junto con las naciones hermanas de esta re
gion debemos rescatar y adecuar los princi
pios de nuestra cultura a Ia nueva realidad del 
planeta. 

Libertad y Progreso; 

Paz y seguridad; democracia y justicia. 

Esas deben ser nuestras banderas en Ia cruza
da de Ia unidad subcontinental. 

Unidad que ofere<;:emos al mundo como con
tribucion de los pueblos de America a Ia causa 
del hombre cratura de Dios y por ella merece
dor de todos nuestros esfuerzos y desvelos. 

Senor Presidente: 

Quiero que resalte en estas palabras el sentido 
latinoamericano de nuestro encuentro vIa vi
sion continental de nuestros trabajos. Quiero 
expresarle, una vez mas nuestros agradeci
miento porIa acogida que nos ha dado en Bra
silia, esta capital de Ia imaginacion de America 
Latina, y de Ia potencia creadora de sus hom
bres. Quiero que le llegue Ia solidaridad de to
dos los argentinas, que acompanaron con ca
rina y emocion su paso por Buenos Aires. 
Quiero que sepa que ellos piensan que las cal
les portenas quedaron un poco solas despues 
de su partida. Supo usted conquistar el afecto 
de un pueblo y eso no lo consigue otra diplo
macia que Ia sinceridad, Ia espontaneidad y Ia 
libertad en Ia expresion de los sentimientos au
tenticos. Quiero ~xpresarle, como opinion 
personal, Ia profunda admiracion con que sigo 
su gestion, tan llena de responsabilidades, 
orientada hacia Ia plena realizacion del destin a 
republica no del Brasil. 

figueiredo a videla: convivencia pacifica 
e harmoniosa entre brasileiros e 
argentinos 

JORGE VIDELA 

Excelentisimo Senor Presidente: 

Las atenciones recibidas y Ia constante genti
leza y calor que se nos brinda, son muestra elo
cuente de las reconocidas virtudes de un gran 
pueblo. 

No tengo dudas de estar transitando, junto 
con los brasilenos, un punta de inflexion en Ia 
historia de nuestras relaciones: aquel que con
firma Ia importancia y transcendencia del ciclo 
iniciado en Buenos Aires, durante Ia visita de 
vuestra Excelencia y su digna y representativa 
comitiva. 
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Brindes tllos Presidentes Jorge Rafael Videla e Joao Figuei
redo, na Embaixada da Argentina, em 20 de agosto de 
1980, por ocasiao do ja_ntar oferecido pelo Chefe daNa-
9ao Argentina ao Primeiro-Mandatario brasileiro. 

Mucha se ha dicho en las numerosas y valiosas 
oportunidades en las que hemos expresado 
nuestros pensamientos y convicciones sabre 
Ia relacion bilateral Argentino-Brasilena y sus 
implicancias. 

Sin Embargo, en esta ocasion, deseo expresar 
mi mas absoluto convencimiento de que Ia 
convivencia positiva de las naciones sudame
ricanas dependera, en gran medida, del exito 
con que se corone cada una de las cuestiones 
que surgen de aquella relacion y principalmen
te, del metoda para el tratamiento de las cues
tiones comunes. 

En el metoda, respetuoso de normas preesta-



blecidas, radica el triunfo de cualquier iniciati
va. 

Esas normas, de diverse caracter y jerarquia, 
integran un amplio espectro que incluye, entre 
otros, los tradicionales principios de Ia no in
tervencion en los asuntos intern as de los Esta
dos, su igualdad soberana, Ia autodetermina
cion de los pueblosy, en nuestrocaso, Ia racio
nalidad en el anal isis de los asuntos bilaterales, 
Ia exclusion de prejuicios y Ia compatibiliza
cion de los intereses comunes sin menoscabo 
de los propios de cad a individualidad nacional. 

Hoy, mas que nunca, debemos ser respetuo
sos de las normas y metodos establecidos, 
particularmente entre quienes comulgamos 
con los val ores de occidente, cimentando dia a 
dia Ia cohesion indispensable para mantener 
vigente nuestro sistema de vida. 

Estimado Senor Presidente: 

Brindo, entonces;por Ia amistad entre Brasil y 
Ia Argentina. 

Brindo, par Ia felicidad y bienestar de sus hom
bres y mujeres. 

Brindo, par Ia pacifica convivencia, Ia crecien
te integracion y Ia definitiva unidad de los pue
blos de America. 

Brindo, par Ia ventura personal de todos los 
presentes. 

JOAO FIGUEIREDO 

Excelentfssimo Senhor Presidente Jorge Ra
fael Videla, 
Excelencias, 
Min has senhoras, meus sen hares: 

Muito me tocaram, Senhor Presidente, as ge
nerosas palavras que acaba de pronunciar. 
Mais do que simples reflex a de nossa amizade 
pessoal, as expressoes de Vossa Excelencia 
sao o testemunho eloquente da estima e do 
aprec;;o que unem argentinas e brasileiros. 

Ha pouco mais de tres meses, cercado de sua 
calorosa hospitalidade e do carinho dos argen
tinas, pude iniciar com Vossa Excelencia uma 

serie de conversac;;oes que continua ram nesta 
sua visita ao Brasil. 

Em Buenos Aires, como em Brasilia, o clima foi 
de invariavel compreensao. Logramos, par is
so, chegar a entendimentos de grande signifi
cac;;ao nos diferentes campos de um relaciona
mento bilateral intense e uniforme. 

Os governos e os empresarios do Brasil e da 
Argentina procuram identificar novas areas de 
interesse comum, com dinamismo a altura do 
potencial de cooperac;;ao entre nossos pafses. 

Entretanto, podemos ressaltar, os resultados 
positives alcanc;;ados nos campos da coopera
c;;ao econt>mica, cientffica, tecnol6gica e cul
tural tiveram comoalicerces s61idos a confian
c;;a polftica e a determinac;;ao de conjugar esfor
c;;os. 

Confianc;;a, Senhor Presidente, que permane
ce inalteravel. Enriquece os dois pafses, no 
mais alto nfvel. E justifica a esperanc;;a de que 
as futuras gerac;;oes valorizarao- como a nos
sa - os beneffcios da convivencia pacifica e 
harmoniosa entre brasileiros e argentinas. 

E para que possamos continuar a pensar ousa
damente em novas realizac;;oes, af estao os no
vas e expressivos instrumentos, agora con
clufdos entre nossos governos, a respeito da 
energia nuclear, do gas, da ciencia e da tecno
logia. 

Ao cuidarmos da cooperac;;ao bilateral, corres
pondem.os a nossa responsabilidade de asse
gu.rar o bem-estar e resolver os problemas de 
nossos povos. Contudo, brasileiros e argenti
nas podemos dizer que, ao faze-lo, nao negli
genciamos a cooperac;;ao, igualmente neces
saria, com os pafses irmaos da regia a, e com os 
demais pafses em desenvolvimento. 

A uniao de esforc;;os para superar dificuldades 
e meio eficaz para a realizac;;ao dos justos an
seios de nossas nac;;·aes. E tambem condic;;ao 
para a instaurac;;ao de uma Nova Ordem Econt>
mica lnternacional, fundada em relac;;oes mais 
justas e igualitarias, e na consequente expan
sao dos nfveis de prosperidade mundial, hoje 
tao restritos. 
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Senhor Presidente: 

Temos implementado, com firme determina
<;:ao, os projetos que delineamos e se expres
sam nos Acordos firmados em Buenos Aires. 
'() amplo espectro de projetos prioritarios para 
os dois paises, objeto daqueles Acordos, esta 
sendo coberto por providencias concretas e 
ajustes complementares especificos. 

Durante este encontro em Brasilia, foi-nos da
doverificar, com satisfa<;:ao, oquanto avan<;:a
mos. Foi possivel, ademais, discutir novas 
ideias, numa demonstra9ao de coopera<;:ao fe
cund a e duradoura. 

As conversa<;:oes mantidas e os entendimen
tos alcan<;:ados durante sua visita prenunciam 

novas e importantes progressos no caminho 
da colaborac;ao entre as dais governos. 

Desejo, por isto, expressar novamente o parti
cular agrado e afeto com que o governo eo po
vo brasileiros recebem tao ilustres visitantes e 
queridos amigos, personificados em Vossa 
Excelencia. 

Muito obrigado. 

Neste momenta, convido os presentes para 
comigo brindar a crescente prosperidade da 
Na<;:ao argentina, a inabalavel amizade entre 
nossos paises e a saude e ventura pessoal de 
Vossa Excelencia, Senhor Presidente Videla, 
da Excelentissima Senhora de Videla e dos dis
tintos membros de sua comitiva. 

presidente argentino visita o 
congresso nacional 

Senoras y Senores: 

Agradezco con particular enfasis esta sesion 
solene que me brinda Ia apasionante oportuni
dad de dirigirme a los representantes del pue
blo brasileno y doy gracias a los senores legis
lad ores que acaban de referirse a mi pais, por 
sus magnificas palabras. 

Entendereis mi sentimiento si os digo que mu
cho representa para mi, un ciudadano y militar 
profesional educado en Ia tradicion republica
na a qu'ien el destino impuso responsabilida
des transitorias singularmente dificiles, hablar 
ante Ia institucion parlamentaria, quiza Ia mas 
antigua cuna de las libertades publicas de 
nuestra cultura politica. 

Entendereis tambien si os aseguros que ese 
sentimiento de respeto se troca en emocion 
por ser ella el parlamento de Brasil, factordeci
sivo en Ia formacion republicana, federal y de
mocratica de esta gran nacion hermana, mu
chos de cuyos ilustres constructores, pares de 
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Discurso do Presidente da Argentina, Jorge Rafael Vide Ia, 
em Brasflia, dia 20 deagostode 1980, porocasiaoda ses
sao solene do Congresso Nacional. 

los que echarqn los cimientos de mi patria, 
ocuparon estas bancas. 

Evoco, pues, con unci on su memoria y saluda 
a quienes tan dignamente prolongan hoy el 
ejercicio de sus altas responsabilidades, pre
parandome para hablaros con franqueza, par
que si es ciertamente turbador el alto honor 
que estais dispensando a un presidente, com
mueve aun mas vuestra atencion por lo que 
pueda relataros, como mensajero de mi pue
blo, sabre Ia vida real y los proyectos de Ia na
cion argentina. 

Pero antes de hacerlo debo advertiros que, co
mo todas las vidas de los pueblos que tienen 
aliento y garra para buscar sin descanso su li
bertad y su fortuna dentro de un arden dig no y 
justa, nuestra historia esta sembrada de altas 
ideas, claros heroismos, logros exitosos y he
chos ejemplares, mas tambien de incompren
sion, utopia, egoismo y confusion. 

Tengo, no obstante, Ia certidumbre final y lu-



minosa que es cien veces superior el valor de 
los primeros, porque pienso que en pocos lu
gares y epocas se lucho tanto tiempo y tantas 
veces como en nuestro continente por dar una 
nueva y mas generosa condicion a Ia vida del 
hombre. 

Luchamos porIa civilizacion, pugnamos porIa 
republica y discutimos y entramos en conflicto 
por el concepto y Ia practica de Ia democracia, 
pero nunca entramos en guerra por disputar 
fronteras y jamas usamos nuestras armas o 
nuestra diplomacia para intentar Ia conquista 
o el sometimiento de otra nacion soberana. 

Definamos previamente, entonces, esta in
confundible condicion de nuestra America -
America del Sud, America Latina - porque 
ningun comentario autorizado puede sosla
yarla. 

Y establezcamos de esa manera los limites 
exactos de cualquier critica, porque demasia
das veces somos objeto de juicios rapidos por 
parte de muchos que han derrochado vidas y 
llegado a Ia crueldad por mantener su dominio 
o extenderlo a otros hombres, territories o 
mercados. 

Muchos rasgos distintivos podra encontrar 
siempre el analisis de Ia historia del Brasil y de 
Ia Argentina. 

Pero Ia sintesis final, aquella que proviene de 
juzgar las cos as des de Ia amplitud del mundo y 
de los tiempos, por fuerza coincidira en que 
nuestros pueblos han pujado a Ia par por a sen
tar cultura y progreso sobre Ia enorme geogra
fia de Ia Sudamerica Atlantica. 

Fueron, asi, creadores y protagonistas princi
pales y esenciales de una civilizacion que, ven
cedora de graves peligros e inmensas distan
cias, crecio con una voluntad beligerante deli
bertad e independencia y con un ansi a de pros
peridad rayana en Ia impaciencia. 

Conocieron, asi, parecidosobstaculos, simila
res frustraciones y afanes comparables, por
que mientras los hombres marchaban sobre 
las selvas, los llanos, los montes y los rios; a Ia 
par que· surgian las ciudades, los estableci
mientos y las factorias, Ia necesidad de admi-

nistrar equitativamente tanta potencia se vol
vio mas perentoria cada dia. 

Desde luego, el genio propio de Ia raza dio a 
nuestros procesos nacionales rasgos diver
sos, aun cuando los ideales politicos fueran en 
definitiva practicamente los mismos. 

Aunque en las provincias unidas del sud Ia idea 
republicana brillo con fuerza desde Ia alborada 
de Ia enmancipacion, choco luego largamente 
contra los que no se resignaban a declinar el 
poder y los privilegios nacidos al calor de Ia 
conquista y a Ia sombra de Ia colonia, en aras 
de un orden politico que, pordefinicion, propo
nia hacerse cargo de toda Ia autoridad y esta
blecer Ia igualdad juridica. 

El transcurso de los anos jalono con trascen
dentes victorias Ia conquista de Ia republica: 

* La Letra de las Constitucines Ouedo lmpre
sa. 

* El Estado Monopolize Ia Fuerza. 
* La Politica se Abrio a Ia Luz del Debate Le

gislative. 
* La Justicia de los Codigos y Leyes Reempla

zo. 
Veredictos lnteresados y Sentencias Capri

chosas. 

El nuevo orden trajo inmensos beneficios. A su 
amparo, Ia Argentina entro en un sendero ven
turoso: crecio en poblacion, en cultura yen ri
queza y en muy pocas decadas el mundo vio 
surgir el vigoroso perfil de una nacion moder
na, pujante y progresista. 

Sobre esa estructura en avance, sobre esa na
cion que desbordaba a cada paso sus preten
siones mas optimistas, sobre ese Estado y esa 
Republica consolidada, llego Ia hora de fundar 
Ia democracia. 

Fue largo y arduo preparar su alumbramiento, 
pero tambien resulto dificil sustentarla. 

Aquellos viejos habitos de discrecionalidad, 
anteriores a Ia gesta civilizadora parcialmente 
subsistian y aquella Argentina, asi como fue 
crisol de razas y tierra de promision abierta a 
todos los hombres del mundo, tambien dio al
bergue en su seno a las concepciones politico-
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sociales mas variadas y los mas diversos inte
reses. 

* Casi fue natural, entonces, que este hetero
geneo conjunto entrara sn permanente coli
sion por el uso y disfrute del poder. 

* Casi fue natural, entonces, que Ia democra
cia reciente, ya vulnerable por su novedad y Ia 
consecuente escasez de su ejercicio, fuera ter
reno fertil para las confusiones deliberadas y 
las promesas imposibles. 

Comenzo asi un tiempo que quiza sea esteril 
tildar de bueno o malo, porque bien pudo ser Ia 
remezon, el precio debido, a proyectos de vida 
nacional trazados con una trandeza directa y 
sin recaudos, pensando solo en dar limites 
mas amplios al futuro. 

Un tiempo cuyas altisimas presiones no hubo 
hombres ni instituciones cap aces de controlar 
definitivamente, porque el esfuerzo por preva
lecer habia oscurecido el entendimiento y ve
dado Ia generosidad a muchos de quienes te
nian Ia responsabilidad de conducir, obligando 
a Ia vez el fracaso o el repliegue de los espiritus 
que permanecian intactos. 

Justificado o no, su transcurso demostro a los 
argentinas que es una sobresimplificacion 
sostener que los problemas de Ia democracia 
se resuelven solos. 

Algunas de las exteriorizaciones de aquel 
acontecer fueron, sin duda, Ia forma de expre
sion de Ia busqueda de un sistema mas per
meable al acceso de los nuevos hombres y sec
tores que deseaban tener un Iugar en Ia escena 
nacional. 

Sin embargo, tanto las nuevas demandas co
mo los intentos de responder a elias enajenan
doles consenso no tardaron en forjar un rasgo 
comun: Ia extension de las funciones del esta
do y, con ella, Ia ampliacion desmedida de Ia 
burocracia y el gasto publico costeadas, des
de luego, con los recursos de Ia sociedad. 

Cuando su presion fue en aumento, ayuada 
por los nuevos y costosos cambios resultan
tes de las crisis mundiales y Ia requisitoria per
manente de una conciencia colectiva que exi-
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gia sistemas mas amplios de asistencia social 
y cada vez creia menos- a veces con funda
mento, a veces sin el - que las relaciones so
ciales libradas a su propio mecanismo trajeran 
mas riqueza o mas justicia, este proceso se 
acentuo. 

El poder estatal se extendio para satisfaceresa 
demanda compleja y continua, pero lejos de 
ser eficaz en su respuesta, disperso su esfuer
zo y se dificulto asimismo el cumplimiento de 
sus objetivos esenciales. 

Cada vez fue menos capaz de dar educacion, 
administrar justicia y recaudary gobernar ade
cuadamente sus recursos, por lo cual dejo 
paulatinamente de ofrecer las condiciones im
prescindibles para el desarrollo y Ia seguridad 
del conjunto nacional. 

Supimos, de esta manera, por reiterada expe
riencia y con dolorosa certeza, que ademas de 
Ia aplicacion de los mecanismos de Ia demo
cracia debiamos insistir en Ia condicion repu
blicana cuya vigencia y respeto es el unicoaval 
de Ia plenitud del estado de derecho, sin el cual 
no funciona el principio en que se funda toda 
autoridad: el consentimiento de los goberna
dos. 

Asi ingreso Ia Argentina, Senores Legislado
res del Brasil, a Ia ultima parte de este siglo. 

El ancho y Ia hondura de Ia crisis no solo hicie
ron imposible el funcionamiento del sistema 
politico, sino que pusieron en tela de juicio Ia 
subsistencia del estado y Ia continuidad histo
rica de Ia nacion, porque Ia profundizacion de 
las animosidades y desaciertos no tardo en 
abrirles paso a grupos decididos a tomar el po
der porIa violencia. 

Todo ello nos condujo a una grave confronta
cion intern a que no fue el resultado de Ia fuerza 
del estado, sino de Ia ausencia de fuerza del Es
tado. 

* Nuestra democracia estaba inerte, intimida
da, sin reflejos, y ninguno de los que vivieron 
esos dias podra negar veracidad a este testi
monio. 

* Ninguna de las fuerzas politicas o sectores 



actuantes podia ofrecer ni dar solucion a Ia cri
sis y asi lo reconocieron, implicita o explicita
mente, en aquel momento dramatico. 

* No habia pacto ni tregua posible con las orga
nizaciones terroristas que, lanzadas a destruir 
a todo el que se les oponia de pensamiento, pa
l a bra u obra, jamas ofrecieron sinceramente 
otra condicion para cesar en su violencia que el 
sometimiento de toda Ia nacion a su poder ab
soluto. 

En suma, Senores Legisladores, poco rastro 
quedaba del estado de derecho, en Iugar del 
cual imperaba un estado de extrema necesi
dad. 

Como unica alternativa ante um vacio de po
der total y sin posibilidad de otra respuesta, 
una falta de seguridad sin precedentes, tras
tornos sociales insondables y una debilidad 
economica absoluta, las fuerzas armadas die
ron comienzo institucionalmente al proceso 
de reorganizacion nacional. 

Los argentinas comprendieron que esta vez se 
discutia algo que iba mas alia de una simple 
brega por el poder politico y aun de una pugna 
porIa fijacion de limites mas amplios o mas es
trechos a las atribuciones estatales. 

Supieron, con esa extraiia y serena lucidez que 
trae a los pueblos los grandes peligros, que es
taba en juego aquella vocacion vital de liber
tad, independencia y progresso que habia 
puesto brios y heroismo a Ia gesta civilizadora. 

Sobre ese sentimiento palpable, sobre esa so
lida postura, montaron las fuerzas armadas su 
respuesta a un cuadro social desintegrado y a 
una guerra que no buscaron, haciendose car
go del poder guiadas por objectivos discerni
dos con una sola intencion vertebral. 

Construir un estado moderno, restablecer Ia 
republica, poner en vigencia efectiva el siste
ma federal y entregar su conduccion definitiva 
a un estructura politica surgida de Ia Democra
oia. 

A medida que se aproximaba el resultado final 
y se volvja cad a vez mas evidente el fracaso to
tal del terrorismo, en ciertos sectores de Ia co-

munidad internacional crecio una reaccion 
que lleno a los argentinas de sorpresa y hasta 
de enojo. 

Estas actitudes criticas resultaron particular
mente agudas en naciones con cuyos princi
pios etico-politicos Ia Argentina siempre co
mulgo, siendo asumidas por hombres y secto
res entre los cuales: 

* Muchos creyeron de buena fe relatos parcia
les o cronicas enfocadas sin atenderel contex
to de los hechos. 

* Alguns usaron de nuestra dramatica expe
riencia como bandera politica. 

* Y otros expresaron, simplesmente, su ani
mosidad ideologica por el cada vez mas per
ceptible fracaso del terrorismo en nuestra tier
ra. 

Con buena o mala intencion prosperaron, asi, 
verdades a medias o simples falsedades que, 
en su conjunto, produjeron algo mas que san
ciones a un gobierno de hecho o a las fuerzas 
armadas de un pais de sudamerica: 

Castigaron a un pueblo por haber tenido Ia ca
pacidad de reaccion necesaria para cerrarle el 
paso al terrorismo, ciertamente extraiia en el 
acontecer mundial de las ultimas decadas. 

Contestamos, pues, las acusaciones injustas 
que se nos formula ban y comenzamos nuestra 
labor de reorganizacion interna, seguros que a 
medida que avanzara nos iba a permitir desar
rollar una politica exterior capaz de reconstruir 
el prestigio y las relaciones de Ia Nacion en el 
ambito regional y de resguardar nuestros inte
reses en el plano internacional mediante el au
mento sin solucion de continuidad de nuestro 
poder de negociacion. 

Hoy podemos decir, con sencillez pero legiti
ma conviccion, que mucho hemos adelantado 
por ese camino, merced al esfuerso de todos 
los argentinas. 

* Existe en nuestro pais una situacion de paz y 
orden que ningun hombre de buena voluntad 
puede confundircon un sistema despoticoy ni 
siquiera autoritario. 

27 



* Las condiciones de seguridad han sido res
tauradas y un clima de verdadera tranquilidad 
social reina en Ia Republica. 

*A su vez, Ia capacidad de desarrollo, tambien 
restablecida, permite a Ia Nacion incrementar 
su intercambio, contar con capitales y em
prender proyectos, todo ello negociado en 
condiciones que aiios atras hubieran sido ta
chadas de utopia. 

Pero el proceso de reorganizacion nacional, 
muy lejos de contentarse con los logros alcan
zados, los evalua solamente como punta de 
partida adecuado para alcanzar sus objetivos 
mayores: el Estado Moderno, Ia Republica Vi
va, el Federalismo Efectivo, Ia Democracia en 
ejercicio. 

Por su propia iniciativa, las fuerzas armadas 
han promovido el debate publico de un docu
mento intitulado bases politicas que, con ac
tuales argumentos, formula una interpreta
cion practica del antiguo espiritu constitucio
nal sobrfe el cual crecio primero Ia republica y 
nacio luego Ia democracia, e intenta brindar 
los fundamentos para anudar un compromiso 
solido y efectivo de nuestra sociedad. 

El Gobierno, en consecuencia, fue encargado 
de consultar el pensamiento del vasto conjun
to que es el cuerpo social de Ia Nacion para es
tablecer que sentido el Pais de hoy otorga a 
esos principios, como yen que grado los com
parte y como creen los sectores convocados 
que pueden ser puestos en vigencia. 

Nadie ha rechazado Ia validadez de esa consul
ta ni cuestionado su sinceridad, e se encuentra 
ahara en plena desarrollo. 

Nadie, tampoco, ha objetado Ia necesaria pro
secucion del proceso. que comensara em mar
zo de 1 981 una nueva etapa, procedendo a un 
relevo gubernamental que encaja perfecta
mente dentro de urn sistema que condenodes
de el principia Ia menor posibilidad de cual
quier personalismo, por entender que sus 
apariciones preteritas fueron las mas de las 
veces negativas. 

Pensamos, por lo tanto, que mas alia de las di
ferentes interpretaciones que suscitan ciertos 
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aetas de gobierno - las cuales son escucha
das con atencon yen ocasiones aceptadas -, 
situ ado en Ia conciencia colectiva profunda de 
Ia nacion, existe un voto positivo al senti doge
neral del cambia que proponemos y un senti
miento de confianza en Ia aptitud del proceso 
para llevarlo a cabo. 

Esta opinion tacita y honda encontrara, a me
dida que el tiempo transcurra y el debate tome 
cuerpo, sus formas de expresion; dejara de ser 
general a imprecisa y se trasladara al plano 
concreto de Ia interaccion socio-politica. 

Y asi, tras este tiempo, al cual minguna mani
festacion mi verbalismo podra quitarle su sig
na primordialmente introspectivo, vendra Ia 
hora del pensamiento renovado y el momenta 
de armonizar verdaderas soluciones. 

Correspondera al proceso, por lo tanto, llevar 
adelante Ia consulta previa a Ia sancion de los 
instrumentos legales necesarios para dar cau
ces e impulso a Ia empresion organica dela 
acion politica a traves de las agrupaciones y 
partidos. Y a Ia par, proseguir sin descanso Ia 
tarea dirigida a devolver al Estadosu condicion 
de eficacia, de poder eficaz, que los hechos ya 
han demostrado imprescindible para asegurar 
el desarrollo en libertad de nuestros pueblos. 

Senores Legisladores: 

La Argentina ha emergido con fortuna de una 
etapa muy dificil de su historia, superando Ia 
crisis agonica que enfrento, pero no todos los 
emnumerables problemas que deja como se
cuela. 

Tenemos conciencia de que en este nuevo ci
clo han habido errores, pero tambien conside
ramos con orgullo que hemos contribuido de
cisivamente a Ia paz y Ia estabilidad de Ia re
gion: 

Esa paz y esa estabilidad son condicuones rea
les de Ia democracia. Y a conseguirla estamos 
medicando hoy, sin pausas y sin apresura
mientos, todo nuestro esfuerzo. 

Sabemos que el mundo ya ha empezado a in
tentar Ia conquista de un arden internacional 
mas justa y efectivo y tambien que nuestros 



pueblos deben estar politica, social y econo
micamente preparados para participar activa
mente en este intento. 

Facil seria obter el poder necesario para gravi
tar en el concierto mundial sacrificando nues
tra antigua vocacion de libertad y de prosperi
dad coletiva, porque son amplios los recursos 
que contamos, pero comprendemos que seria 
un triunfo efimero, una aventura tras Ia cual 
deberiamos volver a remontar Ia historia por 
sus costados turbulentos. 

La meta, pues, no puede estar mas clara. 

Se que disculpareis este largo relato de un ar
gentino, porque sabeis que proviene de Ia cer
tidumbre que nuestros pueblos afrontan nece
sidades comunes que definen tambien hum 
actitudes conjuntes. 

AI comprobar que nuestras coincidencias su
peran infinitamente el campo de nuestras dis
crepancias, hemos harmonizado ya muchos 

de nuestros esfuerzos con meras a potenciar 
resultados que nos interesan. 

Somos Estados diferentes y buscamos pro
fundizar el perfil proprio de nuestras naciones, 
pero ella noes de ninguna manera incompati
ble con una coordinacion real de nuestros inte
reses, sino que Ia reclama. 

Solo asi podremos contribuir con eficiencia al 
bienestar e independencia de nuestras nacio
nes y allogro de los objetivos comunes de los 
pueblos de America Latina, para cuya conse
cucion Ia fluid a relacion entre Ia Argentina y el 
Brasil noes condicion suficiente, pero si cons
tituye un presupuesto necesario. 

Os doy las gracias, entonces, por haber escu
chado este mensaje que he tenido el honor de 
traeros como presidente de los argentinas. 

Que Dios guarde a los representantes del pue
blo de Brasil. 

figueiredo: brasil e argentina podem 
oferecer oportunidades de integrac;ao 
economica 

JOAO FIGUEIREDO 

Excelentfssimo Senhor Pesidente da Republi
ca Argentina, General Jorge Rafael Videla, 
Excelentfssimo Senhor Governador do Estado 
do Rio Grande do Sui, 
Excel~ncias, 

Minhas senhoras, meus senhores: 

Sinto-me honrado em participar desta justa 
homenagem dos empresarios brasileiros ao 
digno presidente da nobre Na<;:ao argentina, 
no ultimo dia de sua breve estada entre n6s. 

Perm ita-me aduzir, Senhor Presidente Videla, 

Discursos dos Presidentes Joao Figueiredo e Jorge Rafael 
Videla, em Porto Alegre, em 23 de agosto de 1 980, por 
ocasiao de almoc;:o oferecido por empresarios brasileiros 
ao Presidente da Republica Argentina. 

com a ~nfase natural a sentimentos salida
mente arraigados - a expressao de minha es
tima pessoal por Voss a Excel~ncia e de meu in
variavel afeto pela sua patria. 

Tive grande satisfa<;:ao em vir a Porto Alegre 
apresentar a Vossa Excel~ncia as despedidas 
do governo e do povo do Brasil. Para todos 
n6s, sua passagem pelo sui do Pafs e extrema
mente significativa. 

Aqui, nossos pafses t~m suas fronteiras co
muns. Fronteiras que aproximam, em vez de 
separar. 
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Aqui, somos mais vizinhos. E, por essa razao, 
unidos ainda mais fraternalmente. 

Aqui, nossas culturas se enriquecem mutua
mente pelo contacto pr6ximo e constante. 0 
convivio as aprimora. Os habitos, costumes e 
formas comuns de expresao adensam e reafir
mam, cad a dia, a identidade da alma pampeira. 

Aqui, Vossa Excelencia encontrara entre os 
nossos gauchos uma gente que cultiva a fra
ternidade, a fidalguia discreta da hospitalida
de, o cavalheirismo, o trato lhano e cordial -
mas igualmente altivo e exigente, como em 
seu pais. 

Sem precisar aprender outra lingua, brasilei
ros e argentinas se entendem, se prezam e se 
respeitam. Entre eles prevalece a espontanei
dade pr6pria dos que apreciam retemperar-se 
e enrijecer-se na dura vida do campo aberto. 

Mas, se por aqui tudo is so acontece com mais 
vigor, nossa amizade nao e menos verdadeira 
e profunda nas demais regioes do Pais. E que 
os lac;:os entre os povos argentino e brasileiro 
se consolidam, como Vossa Excelencia afir
mou com tanta propriedade, por sentirmos 
que'' na base de nossas sociedades existe cla
ra consciencia de que ambas as nac;:oes foram 
e serao protagonistas essenciais do gigantes
co esforc;:o hist6rico de forjar uma civilizac;:ao e 
seu destino". 

Diante desse pano-de-fundo, podem prever
se vinculos econC>micos particularmente in
tenses e variados, entre a regiao sui do Brasil e 
a Argentina. Essa razao havera deter influen
ciado os empresarios brasileiros a escolher 
Porto Alegre como o Iugar mais indicado para 
homenagear Vossa Excelencia. 

Senhor Presidente: 

lnspirados nos auspiciosos resultados do En
centro de Buenos Aires, os homens de neg6-
cios brasileiros vem mantendo entendimentos 
francos, amistosos e proveitosos com seus 
colegas argentinas. 

Pessoalmente, estou convencido de que os 
esforc;:os de aproximac;:ao dos governos s6 se 
concretizarao na medida em que a eles se dedi-
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carem os homens de empresa de ca e de Ia. Na
da, nenhum tratado ou acordo, nem mesmo a 
mais perfeita convergencia de prop6sitos ofi
ciais, pode tomar o Iugar da iniciativa privada. 

Ousadia, imaginac;:ao, capacidade de prever 
os gostos e a direc;:ao em que evoluira o consu
me, essas sao a provincia pr6pria dos indus
triais, produtores e comerciantes. 

A participac;:ao ativa de empresarios habilita
dos e igualmente essencial ao exame e a apli
cac;:ao de modalidades simples, eficazes e rea
lfsticas de ac;:oes conjuntas mais lucrativas e, 
portanto, mais proveitosas para todos. Teo
rias, tecnicismos, posic;:oes preconcebidas ir
removiveis, podem produzir volumosos estu
dos e copiosos relat6rios. Formulados geral
mente em abstrato, evidenciam-se falaciosos 
nos primeiros testes de sua aplicac;:ao ao mun
do real das economias de mercado. 

0 Brasil e a Argentina podem oferecer numero
sas oportunidades de integrac;:ao econC>mica. 
Homens afeitos a produc;:ao, ao comercio, ao 
transporte, saberao montar rapidamente os 
projetos comuns de complementac;:ao e forne
cimentos recfprocos. 

Ha campos, naturalmente, em que a competi
c;:ao devera sera regra. Mas, e claro, competi
c;:ao nao e sinC>nimo de confrontac;:ao. 0 con
traste de interesses pode ser tao construtivo e 
positive quanto promissores os horizontes lar
gos de colaborac;:ao entre nossos empresa
rios. 

Alias, no campo da ret6rica, e incalculavel a 
soma de tempo e energia que ja se gastou, in
gloriamente, para assinalar dificuldades. Exa
gerar discrepancias. Alimentar ressentimen
tos perniciosos. 

Nesses casos, como sempre, saem ganhando 
os terceiros interessados. 

Este ponto em nos sa Hist6ria nos convida a es
timular a disposic;:ao ao entendimento. Prezar 
os que desejam somar. Enaltecer a coragem e 
estimular a pertinacia dos que, Ionge de 
abater-se pelos problemas, acabam sempre 
encontrando a soluc;:ao adequada a cada um. 



Dificuldades de certo existem. Existirao sem
pre. Devemos encara-las, ate, como sadio sin
toma da extensao e da complexidade de nos
sas relac;:oes. lmportante e nao perder de vista 
a relatividade do eventual, do epis6dico, do 
transit6rio, na perspectiva de um relaciona
mento fecundo e permanente. 

Felizmente, esta colocac;:ao ja estava presente 
no Encontro Empresarial de Buenos Aires. Sa
bre ela, poderemos elevar nosso intercambio a 
plano mais compatfvel com nossas esperan
c;:as de desenvolvimento acelerado e integra
c;:ao harmt>nica. lsso se comprovara a medida 
que os projetos concretos amadurec;:am e fru
tifiquem. 

Aos empresarios argentinas devo dizer que o 
Brasil se honra em recebe-los. Fac;:o votos de 
que sua permanencia em Porto Alegre consti
tua uma oportunidade real para aplicac;:ao pra
tica de sua experiencia empresarial. 

Hoje, amanha, sempre, encontrarao abertas 
as portas do Brasil. E, naquilo que depender do 
governo brasileiro, podem ficar tranquilos. 
Tudo sera feito com boa vontade. Com dispo
sic;:aofirme de resolver problemas- pois, infe
lizmente, sempresobraraalgum desafio novo. 

Agradec;:o, mais uma vez, a generosa acolhida 
que me deram em Buenos Aires - acolhida da 
qual conservarei sempre viva recordac;:ao. 

Senhor Presidente da Republica Argentina, 
Meu querido e estimado amigo D. Jorge Rafael 
Videla: 

Em nossos dias, o dialogo internacional e reco
nhecidamente tenso e diffcil. A concorrenci2 
cega, a inclinac;:ao de alguns pafses a procuraL 
sempre apenas, vantagens unilaterais, pod era 
proporcionar-lhes beneffcios transit6rios. 
Mas, a Iongo prazo, todos serao prejudicados 
- inclusive aqueles mesmos pafses. 

Julgo indispensavel, por isso, uma conscien
cia clara, em todas as nac;:oes, de nossos deve
res para com a humanidade. 

As nac;:oes nao e dado olhar somente para den
tro de si mesmas. 0 egofsmo; a procura de 
vantagens, com prejufzos das outras partes; o 

predomfnio de umas nacionalidades sabre ou
tras; qualquerforma de explorac;:ao ou colonia
lismo, velha ou nova; tudo isso se opoe, por 
definic;:ao, a solidariedade entre OS homens e a 
sua dingidade intrfnseca, que nos cum pre pre
servar e sustentar. 

A chave para a construc;:ao de sociedades mais 
justas esta em dar a cad a homem a oportunida
de de viver livremente e realizar suas aspira
c;:oes. Ou seja, e preciso cuidar do bem co
mum. Entendo, porem, que o bem comum 
transcende as unidades polfticas individuais. 
E, em plano mundial, s6 se alcanc;:ara atraves 
da cooperac;:ao, da boa vontade e do trabalho. 

Nesse sentido, as relac;:oes econOmicas e co
merciais sao instrumentos concretos para 
criar melhores vfnculos, e convivencia mais 
harmoniosa e pacifica entre os povos. 

Neste momenta, o mundo se dabate em uma 
crise de propon;oes jamais vistas. Por isso 
mesmo, os prop6sitos elevados sabre os quais 
assenta o esforc;:o comum da Argentina e do 
Brasil assumem dimensoes hist6ricas. 

Acredito, Senhor Presidente, Senhores Em
presarios, serjustamente essa a finalidade do 
papel que incumbe a cada um de n6s. 

Muito obrigado. 

JORGE VIDELA 

Senoras y senores: 

Me resulta particularmente emotivo como es
cala final de estas historicas jornadas, com
partir con los distinguidos anfitriones esta reu
nion, como corolario de los inolvidables dias 
vividos en este augusta suelo brasileno. 

La particular circunstancia de encontrarnos en 
Porto Alegre, hace mas profunda ese senti
miento de emocion, ya que si bien en cualquier 
Iugar de Brasil los argentinas nos sentimos co
mo en Nuestra propria casa, seguros de Ia 
amistad con que se nos recibe y Ia considera
cion que se nos dispensi3, es aqui, en Rio Gran
de do Sui, donde los argentinas nos sentimos 
como en nuestra propria patria. 
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Ella es asi porque nos unen con el pueblo'' gau
cho" los rasgos mas profundos, materializa
dos porIa tradicion, las costumbres, el folklo
re, el lenguaje coloquial con que se nombran 
las casas de Ia vida cotidiana, tan comunes a 
esta region con Ia mayor parte de nuestra Re
publica, que justa mente definen el estilo y per
fil de nuestro pueblo entre los pueblos del 
mundo. 

Es porello, que nada es mas auspicioso que es
te marco, signado porIa comunion de nuestros 
pueblos, para dirigirmea este selectoauditorio 
integrado por senores empresarios de nues
tros paises, sabre el significado especifico de 
esta nueva etapa de cooperacion entre Ia Re
publica Federativa del Brasil y Ia Republica Ar
gentina. 

Estoy plenamente convencido que el resulta
do de vuestras conversaciones constituira 
uno de los mejores aportes al proceso de inte
gracion latinoamericana y que el esfuerzo rea
lizado dara contenido real a las coincidencias 
que alcanzaron nuestros paises durante los ul
timos meses. 

La concepcion de libertad economica que apli
camos dentro de nuestras fronteras, ofrece un 
singular aporte a las proyecciones de Ia labor 
que se realiza en este yen los proximos contac
tos que seguramente, habran de efectuarse, 
en el marco de los actuales entendimientos. 

Esa concepcion incluye Ia creencia de que Ia 
igualdad de oportunidades es un elemento 
esencial de Ia justicia. 

Ella surge del principia de que el estado debe 
estimular y no someter a Ia iniciativa indivi
dual. Se nutre en Ia voluntad de habilitar a Ia 
empresa privada para que sea protagonista 
responsable del crecimiento equilibrado al que 
todos aspiramos. 

Durante los ultimos a nos Ia Argentina encaro 
una prolongada y persistente tarea de ramo
cion de los obstaculos que le impedian 
proyectar se hacia el exterior de acuerdo con 
sus potencialidades. 

AI comienzo de nuestra gestion encontramos 
una economia cerrada a Ia competencia exter-
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na, con grave riesgo de desactualizacion tec
nologica y un estado que propiciaba una inter
vencion minuciosa en todos los aspectos de Ia 
vida nacional. 

El Gobierno estimo que solo un cambia profun
da de esa situacion, podia dar cauce a las ener
gias creativas de Ia sociedad. Asi se hizo y hoy 
podemos mostrar, no obstante el amplio cami
no que queda por recorrer, un balance alta
mente satisfactorio. 

Este cambia de rumba fue posible porque los 
argentinas aceptaron con entusiasmo Ia pro
puesta de terminar con el aislamiento econo
mico. 

Hasta los sectores que perdieron antiguos pri
vilegios, reconocieron que Ia mera posibilidad 
de continuar las tendencias que haste enton
ces prevalecian en el manejo de los destinos 
nacionales, habria ocasionado, en un plaza re
lativamente breve, graves perjuicios para Ia 
Nacion. 

A mediados de 1 980, las perspectivas de un 
proceso ordenado constituyen nuestra nueva 
realidad. 

El desarrollo de nuestras empresas, dependen 
cad a dia me nos de Ia burocracia publica y cad a 
dia mas de Ia capacidad de los individuos. He
mas terminado con Ia ideologia de los subsi
dios, sustentada en el criteria de que Ia indus
tria solo es viable al amparo de una fuerte pro
teccion estatal y de aquellos mecanismos que 
alejaban toda posibilidad de equipamiento que 
no fuera resultado de una concesion oficial. 

Una de las principales fuerzas matrices de ese 
cambia surgio de Ia decision de promover una 
amplia apertura de Ia economia nacional. 

Ninguna herramienta podia ser mas idonea 
que Ia practica del concepto de libertad a tra
ves de una seleccion crecientemente irrestric
ta de oportunidades, que permitiese incluir al 
mercado mundial en el cuadro de combinacio
nes que fueran mas deseables para fortalecer 
Ia organizacion de las empresas. 

Lo hicimos con el total convencimiento de que 
Ia actividad privada solo puede prosperar, 



dentro y fuera de las fronteras nacionales, si 
nose convierte en una carga para el Estado ni 
para el consumidor. Con Ia misma certeza sos
tuvimos que no debe necesitar muletas per
manentes para incursionar en los mercados in
ternacionales. 

Nos abocamos a fomentar, en cambia, los re
quisites basi cos de Ia prosperidad en un siste
ma no dirigista. 

Se procuro que fuera a traves de las normas y 
las acciones que brindan estabilidad institu
cional y seguridad, que pudieran ejercerse, 
con toda libertad, las decisiones economicas 
de los individuos en respuesta a las condicio
nes de mercado. 

La maxima aspiracion de esta politica fue, yes, 
contar con un pais de empresas fuertes, capa
ces de enfrentar sus obligaciones y recompen
sas sin otras ataduras que su responsabilidad 
social en el sentido cristiano y moderno que 
proclaman las naciones de este continents. 

Como pueden ver, simplemente optamos par 
establecer un criteria de compatibilidad entre 
los principios de Ia libertad politica y Ia libertad 
economica. 

La aplicacion sostenida de esos criterios facili
to, enormemente, Ia clase de relaciones que 
procuramos con las naciones de todo el mun
do. 

El enfoque y los resultados de Ia politica eco
nomica anterior constituian una pesada carga 
para abordar, en el nivel correspondiente, 
nuestros compromises dentro del proceso de 
integracion latinoamercana. 

La debilidad que exhibia Ia Republica Argenti
na en su balanza de pagos, el desorden de sus 
finanzas publicas y Ia anarquia que predomina
ba en sus estructuras empresarias eran claras 
inhibiciones para el dialogo bilateral y regional. 

Tampoco para Ia comunidad internacional era 
actractivo hacer planes de futuro con un pais 
que basaba su comercio exterior y sus inver
siones en un conjunto de normas restrictivas. 

AI ordenar y fortalecer nuestra economia, al 

restablecer Ia confianza en Ia perdurabilidad 
de las instituciones nacionales, comenzamos 
a hacer una contribucion de transcendencia a 
los entendimientos con Ia region y con el mun
do. 

En pocotiempo reconstituimos las reservas in
ternacionales, que en Ia actualidad se encuen
tran entre las mas importantes de America La
tina. 

Las finanzas del Estado, que hace un quinque
nio estaban al borde del colapso, con un deficit 
que alcanzaba al trece par ciento del producto 
bruto, fueron paulatinamente saneadas, al 
tiempo que el ritmo de inversion publica crecia 
en forma sustancial. 

El proceso inflacionario, que tendia a ese tipo 
de hiperinflacion que trastorno Ia vida de de
terminados paises europeos antes de Ia Se
gunda Guerra Mundial, fue cediendo gradual
mente, sin afectar el proceso de rentabilidad 
de las empresas privadas ni Ia ocupacion de 
mana de obra. 

A esta altura de los acontecimientos, pode
mos afirmar, con orgullo, que las oportunida
des de empleo son, por el contra rio, las mayo
res que se registran desde que comenzaron a 
compilarse los correspondientes indicadores 
economico-sociales. 

Paralelamente, nuestro intercambio con todas 
las areas del mundo crecio en ciento sesenta 
par ciento y, a traves de esa expansion, logra
mos Ia indispensable capacidad de pago para 
ampliar el equipamiento y el consumo, asi co
mo para mejorar Ia infraestructura del pais. 

Desde el punta de vista estrategico, nuestro 
gobierno insistio en canalizar una parte vital de 
las energias aplicadas por su politica exterior, 
a capitalizar las convergencias con todas las 
naciones y evitar que sean las areas de desa
cuerdo con otros terrenos las que dieran el to
no de los contactos economicos bi o multilate
rales. 

La experiencia nos demostro que cuanto mas 
positiva e inteligentemente abierta es Ia acti
tud propria, mayor es Ia esfera e cooperacion 
que resulta posible lograr con los interlocuto-
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res de Ia escena internacional que tanto intere
san. 

Con esa actitud nos acercamos a Brasil, pais 
con el que cotidianamente aumentan nuestros 
vinculos e intereses comunes. Una evidencia 
de esta afortunada circunstancia es el consi
derable incremento del comercio internacio
nal, cuyo valor se triplico en el periodo 
1976/79, reflejando las inmensas comple
mentariedades que manifestan las economias 
de ambas naciones. 

Para Ia Argentina, su intercambio con Brasil, 
tanto en el caso de las exportaciones como de 
las importaciones, representa alrededor del 
1 0% de su comercio total, hecho que funda
menta Ia especial atencion que sea signa a este 
aspecto de las relaciones bilaterales con vues
tro pais. 

Sin embargo, esa evolucion revela que las 
comparaciones entre los niveles alcanzados y 
los que pueden resultar de una labor concerta
da, racional, de cooperacion, auspiciada por 
una sistematica apertura del comercio que 
tenga en cuenta los genuinos requerimientos 
de nuestros desarrollos individuales, deja una 
amplia brecha por cerrar. 

Pero donde las posibilidades son real mente sin 
limite es en el campo del intercambio indus
trial. Nuestra base industrial, si bien lejos aun 
de lo ideal, es ya considerable e importante. La 
industrializacion es un proceso irreversible, 
tanto en Ia Argentina como en el Brasil. 

Lo imponen asi Ia vocacion natural de nuestros 
pueblos y Ia conciencia de que Ia base indus
trial consolidada es un componente necesario 
de Ia soberania y Ia seguridad nacionales. No 
hay bienestar posible, ademas, sin que ese bie
nestar se funde en Ia base segura del poder in
dustrial. 

Para desenvolver practicamente todas las ra
mas actuales de Ia produccion fabril contamos 
con decenas de miles de empresarios forma
des en largas decadas de ardua labor, desde 
las industrias basi cas, que cad a pais considera 
patrimonio irrenunciable, hasta las industrias 
que producen bienes para el consume final, ar-
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gentinos y brasilenos ocupamos hoy un Iugar 
destacado en Ia escala internacional. 

El enfoque para convertir en realidades Ia po
tencialidad de cooperacion que existe entre 
ambos paises, yen conjunto con el resto de re
gion, no debiera restringirse al estudio de las 
oportunidades de intercambio, sino que, obli
gadamente, habra de abarcar, entre otras mo
dalidades, las asociaciones privadas bi o multi
nacionales. 

Seria una autentica falta de reciprocidad, un 
mero simbolismo, que las gestiones que efec
tuan los gobiernos de ambos paises no se tra
duzcan en Ia rapida creacion de mecanismos 
empresarios de aprovechamiento del espacio 
economico abierto por media de recientes y 
proximas desiciones politicas, a Ia par debera 
quedar suficientemente explicita Ia necesidad 
de una competencia sana, que sera una de las 
mejores y mas eficaces garantias para el de
senvolvimento y prosperidad de estas actitu
des reciprocas. 

Cuando mencionamos Ia existencia de mayo
res espacios economicos, nuestras sugeren
cias se alejan de Ia clasica doctrina de reparto 
de mercados que tanto y tan justificado recha
zo provoca en los empresarios de Ia region. 

La propuesta conceptual que alentamos tien
de, mas bien, a crear un nuevo horizonte de 
condiciones favorables para una mayor com
petencia efectiva y para una drastica e imagi
nativa ampliacion de las oportunidades que se 
brindan a las empresas que ope ran en los terri
tories de ambas naciones. 

Solo una inexplicable miopia pod ria inducirnos 
a gobernar con objetivos diferentes a los men
cionados. 

Pero este concepto de expansion no resultaria 
practicable si carecemos de empresarios dis
puestos a desempenar las funciones que exige 
Ia sociedad de nuestro tiempo. 

Ser unicamente promotores del enriqueci
miento personal, sin atender a las responsabi
lidades sociales de Ia economia privada, cons
tituiria una actitud autodestructiva, por cuan
to ese estilo alimentaria las filas de los grupos 



que desean socavar el sistema de institucio
nes que garantizan las libertades individuales. 

Un efecto similar genera el temor a Ia compe
tencia y el anquilosamiento tecnologico. 

Las organizaciones que subsisten sabre tales 
bases necesitan un estado protector, inter
vencionista, que produce una tendencia inevi
table a Ia perdida de iniciativa hasta el pun to en 
que Ia sociedad se cuestiona, quizas con cierta 
razon, acerca de Ia necesidad de mantener los 
privilegios de qui en nada o poco a porta a su de
sarrollo, porque em forma creciente esa acti
tud transfiere el riesgo empresario a una deci
sion de Ia burocracia oficial. 

Es obvio que quienes asi proceden, dan invo
luntario pabulo a las argumentaciones de los 
sectores que opinan que Ia funcion empresa
rial carece de justificaciones sociales. 

Solo con acciones exitosas, compatibles con 
el tamai'io del desafio que tenemos par delan
te, se defi ni ra u n contexto socio-politico capaz 
de resguardar a esta region de las indisimula
bles acechanzas que se advierten en el mundo. 

La recesion importada, el proteccionismo de 
las naciones altamente industrializadas y el 
desborde monetario provocado en Ia indisci
plina de quienes deberian ser un ejemplo de 
conducta equilibrada, son fenomenos sabre 
los que poca o ninguna influencia podemos 
ejercer en forma individual. 

La integracion y el au menta del comercio reci
proco son parte de Ia terapia que nos ayudara a 
superar Ia presente crisis, que a diferencia de Ia 
registrada en 1 930 nos encuentra con Ia capa
cidad de crear eficaces anticuerpos. 

Desde luego que nos enfrentamos con incon
venientes. Las politicas de los dos paises res
ponden a coyunturas que no son identicas. 
Aun en situaciones semejantes cad a pais tiene 
sus propias tendencias, su propios modos de 
ver las casas y sus prioridades caracteristicas. 

Los factores mundiales no nos afectan nece
sariamente de Ia misma manera, lo que deter
mina politicas de coyuntura que pueden apar
tarse considerablemente. 

Esos datos deben tenerse en cuenta para evi
tar que el corto plaza frustre perspectivas me
jores. El senor Presidente Figueiredo, en su 
magnifico mensaje a los empresarios argenti
nas, sei'ialo con gran profundidad que el co
mercia bilateral no debe contrariar Ia logica de 
los respectivos programas de desarrollo na
cional. 

Este es el principia de Ia sabiduria en una rela
cion de largo alcance, sabre todo porque Ia ex
periencia nos ha ensai'iado que las coyunturas 
pasan rapido y el equilibria tiende a restabele
cerse despues, con bastante naturalidad. 

Uno de los instrumentos de mayor aptitud para 
enfrentar esas dificuldades es Ia asociacion la
tinoamericana de integracion (ALADI). que 
sustituira a Ia ALALC, y cuyo nacimiento pro
piciamos con gran fervor. 

Cref!mos con toda sinceridad que Ia ALADI 
puede convertirse, en las actuales circunstan
cias, en un area de crecimiento, estabilidad y 
seguridad economica si procura - mediante 
su propia consolidacion - lo que no podra 
conseguirse solo de las relaciones que sus 
miembros mantienen con otras regiones del 
mundo, en las que ninguno de esos factores 
abunda o es garantizable. 

El concepto de seguridad economica, que asi 
definimos, es equivalente a una menor vulne
rabilidad economica frente a las dificultades 
que ofrece Ia situacion internacional, finalidad 
que solo puede alcanzarse reorientando los 
nexos que los paises tienen entre si y con las di
ferentes areas de nuestro planeta que actual
mente tienden a transferir esas inestabilida
des. 

En ese intento poreliminar algunos de los efec
tos negativos que origina Ia evolucion de Ia 
economia mundial, los paises de desarrollo in
termedio como los nuestros pueden realizar 
esfuerzos conjuntos para transformarse, con
cientemente, en una fuente de abastecimien
to de materias primas, insumo, equipos y casi 
toda Ia gama de conocimientos tecnologicos 
tradicionales que actualmente son obtenidos 
en otras regiones. 

La responsabilidad que cabe a nuestros go-
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biernos se relaciona con Ia adopcion de 
aquellas medidas que permitan avanzar, en 
igualdad de condiciones, en el desbloqueo de 
las estructuras comerciales proteccionistas 
para evitar que se reediten, em las relaciones 
interregionales, las posturas limitativas que 
tanto combatimos en los vinculos que sostie
ne Ia comunidad de los paises en dasarrollo 
con las naciones altamente industrializadas. 

Mucha me complaceria que estas reflexiones 
fueran recogidas como una sincera exhorta
cion a un analisis colectivo destinado a mejo
rar, cualitativamente, el clima de progreso glo
bal que puede originar Ia futura profundizacion 
del proceso regional de integracion. 

America Latina constituye una dimension mas 
ambiciosa de espacio economico que Ia deli
mitada par Brasil y Ia Argentina, en Ia que su
perffcie, expansion demografica, recursos na
turales y capacidad tecnologica son factores 
disponibles para ejecutar un efectivo desarrol
lo. 

La region tambien cuenta, de aplicarse Ia deb i
da estrategia en Ia materia, con las condicio
nes que garantizan una inmejorable aptitud 
para Ia autosuficiencia energetica, alimenta
ria, minera y forestal. 

Asimismo, si se proyectan hacia fines del cor
riente siglo sus necesidades de consumo, se Ia 
vera alineada entre las primeras del mundo, 
mientras que su gravitacion en los intereses 
expansivos de otras areas puede medirse en el 
crecientesignificado del comercio de importa
cion, actualemente ubicado en fos 70.000 
milliones de dolares y susceptible de una me
teorica elevacion en las proximas decadas. 

Un espacio economico de esta magnitud, faci
lita Ia creacion de empresas de otra enverga
dura porque el tamaiio de sus proyecciones no 
habra de limitarse, cualquiera sea su exten
sion, al estrecho marco de un solo territorio. 

Paralelamente, esa ampliacion se traduce no 
solo en una demanda agregada de mayores di
mensiones, sino tambien en un incentivo real 
para captar capitales regionales y formar cor
poraciones capacitadas para competir tanto 
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en nuestro ambito como en cualquier area del 
mundo. 

Para que cobre sentido este atractivo espacio 
economico se requiere un racional aprovecha
miento a traves de esas nuevas estructuras, 
de los aludidos recursos energeticos, menera
les y alimentarios con el criteria de valorizarlos 
en su justa dimension. Ademas, si logramos 
aplicar esta propuesta hallaremos, en forma 
concurrente, Ia clave para mantener actualiza
do el progreso tecnologico e industrial de Ia re
gion. 

Las aludidas son solo algunas de las ventajas 
potenciales de nuestra America Latina que 
hasta el presente no encontraron un mecanis
mo catalizador que las pusiera al servicio de los 
pueblos de Ia region y para las que, Ia ALADI, 
ofrece un marco alta mente promisorio. 

Nada mas estimulante que esta paradoja de Ia 
pobreza en medio de semejante riqueza, para 
incitar al uso intensivo de este provechoso ins
trumento de Ia integracion latinoamericana en 
funcion de los superiores objetivos de progre
s,o economico y social en libertad. 

Este llamado es para los empresarios regiona
les y para los inversores extranjeros que de
seen participar en Ia consumacion de esos ob
jetivos, en un clima de reciproca conveniencia 
y equilibria entre intereses individuales, nacio
nales y regionales. 

Para concretarla debemos abandonar el anti
guo prejuicio que se apoya en Ia disparidad de 
crecimiento para justificar el repliegue, el pro
teccionismo y el aislamiento de las naciones, 
que fue el ingrediente mas conspicuo de Ia 
menta lid ad que hizo fracasar a Ia ALALC y que 
genera, como ninguna otra limitacion, el circu
lo de Ia pobreza de los paises en vias de desar
rollo. 

La disparidad no impidio que Ia comunidad 
economica europea amplie, en torma pareja, 
las posibilidades de expansion de los diferen
tes estilos de desarrollo que conviven en ese 
esoacio geoeconomico. 

No hay razones para vaticinar Ia existencia de 
obstaculos imaginarios en el campo economi-



co que conspiren contra Ia posibilidad de lo
grar una conquista similar en nuestro media. 

Senores: 

La madurez que exhiben nuestros goviernos y 
entidades privadas para encarar con exito las 
ideas que exprese ante ustedes, es incuestio
nable. 

De nosotros depende que las opciones que ad
mite el moderno concepto de democracia, en 
sus cauces economico, social y politico en
cuentre, en un plaza razonablemente corto, un 
campo crecientemente propicio de aplicacion 
en nuestras naciones. 

En ese proceso los empresarios se enfrenta
ran, ami juicio, a una clara alternativa: aceptar 
sus crecientes obligaciones con actitud y vi
sion responsable, inmersa en el papel de pro
greso y bienestar que espera Ia comunidad, o 
ceder terre no ante quienes abjuran de las liber
tades e iniciativas individuales. 

Vo se que ninguno de los presentes declinara 
esa responsabilidad, porque todos tenemos 

un compromise tacito con el futuro de nues
tras patrias y el progreso de Latinoamerica. 

Par ultimo, 

Ouiero agradecerles este homenaje que han 
dispensado al presidente de Ia Nacion Argenti
na. Quiero agradecerles especialmente que 
me hayan dado Ia ocasion de asociarme al ho
menaje que han prestado al Presidente de Ia 
Republica Federativa del Brasil, ese ilustre pa
triota que es Joao Baptista de Figueiredo. Re
greso convencido de que el destino comun de 
nuestros paises se ha consolidado un poco 
mas. Ya lo dijimos em Buenos Aires: La res
ponsabilidad se abre ahara a los sectores pri
vados. Es Ia red de sus relaciones Ia que crea en 
definitiva los puentes inquebrantalbes entre 
dos pueblos. 

El nivel de las futuras relaciones entre el Brasil 
y Ia Argentina sera el que Ia altura de vuestras 
metas fije y el que Ia prudencia y decision de 
vuestros esfuerzos aporte para hacerlas reali
dad. 

Muchas Gracias 

comunicado destaca os acordos entre o 
brasil e a argentina 

Atendendo ao convite do Excelentfssimo Se
nhor Presidente da Republica Federativa do 
Brasil, Joao Baptista Figueiredo, o Excelentfs
simo Senhor Presidente da Na<;:ao Argentina, 
Tenente-General (RE) Jorge Rafael Videla, 
realizou uma visita oficial ao Brasil, entre os 
dias 19 e 23 de agosto de 1980, acompanha
do da Senhora de Videla. 

2. 0 Presidente Videla visitou Brasilia e os Es
tados do Rio de Janeiro, Sao Paulo e Rio Gran
de do Sui, tendo mantido entrevistas com os 

Comunicado do Ministerio das Rela<;:oes Exteriores a im
prensa, divulgado em Porto Alegre, em 23 de agosto de 
1 980, aofinal da visita do Presidente da Argentina, Jorge 
Rafael Videla. 

Governadores Aime Lamaison, Chagas Frei
tas, Paulo Maluf e Augusto Amaral de Souza. 

3. Durante sua permanencia em Brasilia, o 
Presidente Vide Ia foi recebido pelo Congresso 
Nacional reunido em sessao solene conjunta. 
Visitou, tambem, o Supremo Tribunal Federal, 
sendo recebido em sessao solene desta Corte. 

4. Os do is Chefes de Estado mantiveram, em 
atmosfera de grande cordialidade, conversa
coes sabre temas bilaterais e trocaram 
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pontos de vista acerca de importantes assun
tos da conjuntura regional e mundial. 

5. Congratularam-se pelo excelente estado 
das relac;:oes de fraterna amizade, entendi
mento e cooperac;:ao entre os dais pafses. 

6. Durante a visita presidencial, o Ministro 
das Relacoes Exteriores do Brasil, Embaixador 
Ramiro Sara iva Guerreiro, eo Ministro de Rela
c;:oes Exteriores e Culto da Argentina, Major
Brigadeiro (RE) Carlos W. Pastor, procederam 
a urn proveitoso intercambio de opinioes sa
bre temas relevantes para ambos pafses. 

7. Outrossim, os Secretarios de Estado ar
gentinas, integrantes da comitiva presiden
cial, encontraram-se com seus colegas brasi
leiros para examinar temas de interesse de 
suas respectivas areas. 

8. Os dais Presidentes verificaram, com sa
tisfac;:ao, o estado de franco desenvolvimento 
da cooperac;:ao bilateral. Outrossim, constata
ram o alto grau de efici{lncia eo sentido opera
tivo com que v{lm sendo implementados os 
instrumentos firmados em Buenos Aires em 
1 7 de maio de 1 980. 

9. No contexto da ampla e proffcua colabora
c;:ao em curso entre os dais pafses, os dais 
mandatarios presidiram a cerimOnia de assina
tura dos seguintes instrumentos bilaterais: 

a) Acord a par troca de Notas instituindo urn 
grupo de trabalho misto, encarregado de 
analisar a viabilidade do fornecimento de 
gas argentino ao Brasil 

b) Acordo de Previdencia Social; 

c) Acord a par troca de Notas criando uma Co
missao ad-hoc para estudar urn projeto de 
acordo sabre turismo; 

d) Acord a portroca de Notas criando uma Co
missao Tecnica encarregada de preparar 
urn Conv{lnio sabre Transporte Marftimo. 

e) Acordo par troca de Notas colocando em 
vigor os Protocolos celebrados entre a 
CNEN e a CNEA relativos ao intercambio de 
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informac;:ao nuclear e a formac;:ao de pes
soal. 

1 0. Os dais Presidentes realc;:aram que o 
Acordo referente a criac;:ao de urn grupo de tra
balho misto para estudar o fornecimento de 
gas argentino ao Brasil marca o infcio de uma 
cooperac;:ao promissora em setor de alta priori
dade. 

11. Manifestaram sua particular satisfacao 
pelo desenvolvimento da cooperac;:ao bilateral 
no campo nuclear, inclusive pelos documen
tos e entendimentos alcancados entre a NU
CLEBRAS e a CNEA em m~teria de arrenda
mento de urania, fabricac;:ao pel a CNEA de tu
bas para elementos combustfveis para reato
res de potencia brasileiros e participac;:ao da 
NUCLEP no fornecimento de componentes 
pesados para Atucha II. Reiteraram, outros
sim, que os programas nucleares de ambos os 
pafses perseguem fins exclusivamente pacffi
cos. 

12. Expressaram seu especial agrado pelo 
progresso verificado nos estudos referentes a 
construc;:ao de uma ponte sabre o rio lguac;:u 
que permitira efetuar, em breve prazo, o lanc;:a
mento do edital de licitac;:ao para o projeto final 
de engenharia da referida obra. 

1 3. Sublinharam a importancia dos Ajustes 
Complementares ao Acord a Basi co de Coope
rac;:ao Cientffica e Tecnol6gica, firmados em 
Brasflia, a 1 5 de agosto corrente, que teste
munham o nfvel em que se encontra o inter
cambia bilateral nesse campo. Os menciona
dos Acord as referem-se a: telecomunicac;:oes, 
cooperac;:ao em materia de reflorestamento, 
metrologia, pesquisa agropecuaria e coopera
c;:ao entre o Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Cientffico e Tecnol6gico (CNPq) eaSe
creta ria de Estado de Ci{lncia e Tecnologia eo 
Conselho Nacional de pesquisas Cientfficas e 
Tecnicas (CONJCET). 

1 4. Assinalaram a importancia de ambos os 
Governos atribuem a realizac;:ao, em novem
bro pr6ximo, da reuniao da Comissao Mista, 
criada pelo Conv{lnio de lntercambio Cultural, 
e a realizac;:ao de urn Simp6sio Cientffico, ao 
qual assistirao tecnicos, pesquisadores e ho
mens de ciencia dos dais pafses. 



1 5. Destacaram o papel relevante que cabe a 
comunidade empresarial do Brasil e da Argen
tina na intensifica9ao do intercambio econO-

mica e comercial bilateral e manifestaram sua 
satisfa9ao pelos resultados positivos dos en
contros realizados no ambito desta visita. * 

* Os Acordos entre o Brasil e a Argentina, assinados durante a visita do Presidente Jorge Rafael Videla, estao na pagi
na 149, se<;:iio Tratados, Acordos, Convenios; a mensagem do Presidente Videla ao Presidente Figueiredo, logo 
ap6s entrar no espa<;:o aereo brasileiro, esta na pagina 195, se<;:ao Mensagens. 
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. . 
sara1va guerre1ro na esg: 

diplomacia exige cuidadoso 
realismo 

Conferencia do Ministro de Estado das Relac;:_oes 
Exteriores, Ramiro Sara iva Guerreiro, pronunciada em 5 
de setembro de 1980, na Escola Superior de Guerra. 

I. Visao da conjuntura eo comportamento di· 
plomatico do Brasil. 

No ano em que se abre a decada de oitenta, a 
diplomacia brasileira se dirige as suas variadas 
tarefas, com a certeza de que continuara a li
gar o seu trabalho ao esfon;:o maior do desen
volvimento nacional, em todas as suas dimen
soes. Para servir ao Brasil, nao nos iludimos 
sabre o pais, nem muito menos procuramos 
iludir nossos interlocutores. Um realismo s6-
brio orienta a a<;ao diplomatica. Assim se cria 
confian<;a, base indispensavel para a constru
<;ao de uma posi<;ao internacional que favore
<;a o desenvolvimento economico e a seguran
<;a. 

Em outra dimensao, e inegavel que a evolu<;ao 
da situa<;aO interna e elemento que refor<;a a 
confian<;a e a credibilidade internacionais do 
pais. De fato, o momenta que vivemos, como 
na<;ao, e exatamente o da constitui<;ao de nos
sa verdade politica. A fixa<;ao do pluralismo e 
da democracia, do dialogo e da responsabili
dade, e a amplia<;ao das formas de participa
<;ao perm item a governantes e governados ver 
melhor as realidades que nos envolvem. Per
mitem que se ajustem os idea is as realidades, o 
trabalho do Governo ao que pensa e quer o po
vo. Nao existirao, porem, f6rmulas fixas ou 
ideais para 0 cotidiano, pais a democracia e 
exatamente, o quadro institucional que convi
da a varia<;ao, a inova<;ao, ao futuro. 

Faco essas reflexoes com o pensamento vol
tado para o mundo que nos cerca. Minha pro
pasta inicial e a metodol6gica. 0 mesmo senti
do - que nos orienta internamente - de aber
tura, de busca do novo e do mais certo para a 
na<;ao, esta hoje plenamente incorporado ao 
exercicio da di"'omacia brasileira. E nao se tra
ta de uma tatica de mero ajustamento entre a 
realidade interna e a externa. E uma obriga<;ao 
que nasce da pr6pria fluidez da conjuntura in
ternacional, eo modo moderno de ligar nosso 
pais aos neg6cios do mundo. Nao e um modo 
simples, de mer a transposi<;ao de uma disposi
<;ao interna para o mundo exterior. Cada a<;ao 
requer avalia<;ao de seu efeito imediato e, so
bretudo, de seus efeitos a media e Iongo pra
zo. 

De fato, o exercicio da diplomacia exige cuida
doso e pertinaz realismo na analise e na inter
preta<;ao da cena internacional. Nao existem 
formula<;oes faceis que enquadrem a comple
xidade do mundo contemporaneo. A realidade 
e fluida e repele maniqueismos, cliches, f6r
mulas estratificadas. Nao ha caminhos sim
ples para a supera<;ao dos impasses interna
cionais que se acumulam. As areas de tensao 
se multiplicam porque as transforma<;oes da 
realidade nao se acompanham de verdadeiro 
progresso; e cada vez mais dramatica a exi
gencia de modificacoes estruturais da ordem 
internacional. Se ha tra<;o persistente, e o de 
que a etica e a razao, os idea is de justi<;a e soli-
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dariedade e, mesmo, as regras minimas da 
convivencia nao parecem contaminar o com
portamento dos Estados que mais conformam 
a realidade internacional, impelidos que sao 
pe-los estatutos do poder ou par interesses 
imediatos e setoriais. 

Essas observac;:oes gerais servem de introdu
c;:ao a minha exposic;:ao, na qual procuro carac
terizar a conjuntura internacional, tomando 
como referencia temporal o ana que passou, 
desde minha ultima visita a Escola. 

Naquela ocasiao, preocupava-me o fen6meno 
da fluidez conjuntural, a dificuldade de apreen
der conceitualmente a realidade eo fatode que 
a acelerac;:ao da hist6ria nao se acompanhava 
de movimentos institucionais paralelos, que 
garantissem, de forma permanente, a amplia
c;:ao dos quadros de decisao internacional. 
Acentuava-se o distanciamento entre o fato 
universal do progresso hist6rico e a participa
cao limitada no leme da hist6ria. 0 afastamen
to e 0 bloqueio a participac;:ao s6 fazem gerar 
problemas que s6 pod em ser adiados ou esca
moteados com indices crescentes de violencia 
internacional. E a aceitac;:ao dcT violencia como 
ineviUtvel eo erro maior que as grandes poten
cias frequentemente comentem. 

Gostaria, porem, de ilustrar minhas observa
coes com uma revisao rapid a e certamente se
letiva dos acontecimentos internacionais im
portantes e bem conhecidas nesses ultimos 
meses. Farei uma lista: 

i) a invasao do Afeganistao, com violac;:ao 
do principia da nao-intervenc;:ao,.conde
nada claramente pela Assembleia
Geral das Nac;:oes U nidas, elevou a tem
peratura do confronto Leste-Oeste. 0 
impasse persiste ate hoje; 

ii) o au menta da tensao no Oriente Media. 0 
funcionamento e as perspectivas de 
Camp David, a paz patrocinada pelos 
EUA e negociada diretamente pelo Egi
to e Israel foi frustrada, em boa parte em 
virtude de atitudes intransigentes co
mo, agora, a tentativa de unificac;:ao de 
Jerusalem; alternativas mais amplas 
para a consecuc;:ao de paz na regiao, 
com efetiva participac;:ao dos atores in-
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teressados, estao pastas num perigoso 
segundo plano; 

iii) os conflitos no Sudeste da Asia; o equili
bria de poder e a base da politica regio
nal e, alimentado par exacerbadas dis
putas hist6ricas e ideol6gicas, tem fei
to com que a area viva em permanente 
conflito. A situac;:ao continua sem pers
pectivas de soluc;:ao; 

ivl a transic;:ao pacifica no Zimbabue, feito 
que deve ser tributado a um equilibrado 
process a de negociac;:ao e a democracia 
eleitoral implantada, nao resolve OS 

problemas do Sui da Africa. 0 caminho 
zimbabuense nao se transfere facil ou 
automaticamente para a Namibia, nem, 
muito menos, para a Africa do Sui, uni
co pais do mundo em que persiste insti
tucionalizada uma polftica de discrimi
nac;:ao racial; as incursoes armadas sul
africanas em Angola sao um dos exem
plos correntes de violencia internacio
nal, que gera inevitaveiseprolongados 
problemas politicos; 

v) o recrudescimento do trerrorismo na Eu
ropa com o violentfssimo atentado de 
Bolonha, que e deplorado par todos, 
dentro e fora do mundo desenvolvido; 

vi) o desaparecimento de Tito abre um espa
c;:o e uma interrogac;:ao na Europa do 
Leste e, alem disto, pode agravar, tal
vez, as dificuldades que viveu, nesses 
ultimos anos, o Movimento Nao
alinhado. A morte de Tito transcende, 
em sua significac;:ao, a lugoslavia e vai 
repercutir sabre o pr6prio processo in
ternacional; 

vii) as disputas intern as na Alianc;:a Atlantica 
sao outro sinal da dificuldade de criar 
val ores comuns para a atuac;:ao concer
tada, mesmo quando se analisa o foco 
limitado da vida intrablocos; 

viii) a renovac;:ao das disputas sabre arma
mentos, especial mente os nucleares, e 
a criac;:ao de novas e temfveis patama
res de equilibria do terror na Europa for
mam tendencia que coloca em risco os 



minguados ganhos da detentee das ne
gocia~;oes SALT; 

ix) as dificuldades de transforma~;ao polftica 
no Caribe e na America Central, onde, 
par infelicidade, a violencia parece es
tar inexoravelmente ligada aos proces
sos de supera~;ao da estagna~;ao polfti
ca e econ6mica; 

x) as impasses conhecidos para a demo
cratiza~;ao dos paises da America do 
Sui. Aqui, e evidente que, de acordo 
com a tradi~;ao brasileira, nao expressa
mos, em nenhum momenta, preferen
cias concretas, em rela~;ao a paises de
terminados, par essa au aquela forma 
de regime. Nao se trata disto. Nao obs
tante, como valor politico, o Governo 
brasileiro prefere nitidamente a demo
cracia e manifesta sua determina~;ao de 
que a mesma se implanta forte e am pia
mente no solo brasileiro, o que nao dei
xara deter reflexos externos; 

xi) persiste o impasse no relacionamento 
Norte-Sui. Os paises desenvolvidos se 
fecham ainda mais em suas reunioes de 
cupulae dedicam aten~;ao decrescente 
aos problemas dos paises do Sui. A se
gunda reciclagem dos petrod61ares co
loca novas e dificeis desafios para o sis
tema econOmico internacional. 

Propositalmente, nao busquei hierarquizar es
ses acontecimentos, nem liga-los dentro deal
gum esquema interpretativo, embora seja 6b
vio que todos, au quase todos, contribuem pa
ra gerar tensao internacional. Minha preocu
pa~;ao e outra. Desejo apresentar observa~;oes 
de feitio muito geral, direta au indiretamente 
pertinentes aos fatos apontados, observa
~;oes que, a meu ver, constituem uma base pa
ra a analise dos acontecimentos conjunturais 
e das tendencias que as mesmos denotam. 

Come~;aria essas observa~;oes com a questao 
da "estrutura da convivencia internacional". 
Na verdade, vejo aqui duas questoes. 

Em primeiro Iugar, ha uma dimensao estatica. 
A convivencia se sustenta (au se deve susten-

tar) num quadro de regras que garantam mini
mamente a seguran~;a e a integridade de cada 
Estado. Essas regras estao fixadas juridica
mente na Carta da ONU e, simplificando, po
deria dizer que 0 seu pilar fundamental e 0 prin
cipia da nao-interven~;ao. 0 desrespeito a esse 
principia vital perturba a intera~;ao internacio
nal, engendra desconfian~;as, enseja rea~;oes, 
e, como a hist6ria contemporanea demonstra 
cabalmente, gera frutos amargos para o inter
ventor e ainda mais a margas para a popula~;ao 
do Estado que sofre a interven~;ao. Nao preci
so mencionar as limites a que, mesmo essa re
gra tao fundamental e tao aceita, esta sujeita 
hoje, com a manifesta~;ao, nos mais variados 
quadrantes, de voca~;oes hegem6nicas que 
atropelam as limites de Estados fracas au in
defesos, sob variados pretextos. Concluindo: 
sea convivencia e viciada, desrespeitosa, co
mo enfrentar as problemas comuns? Como 
suplantar as impasses que se acumulam? Co
mo diminuir as niveis absurdos de armamen
tismo, principalmente nuclear? Como veneer 
as interesses egoistas e imediatistas que im
pedem uma visao mais aberta e ampla dos in
teresses econ6micos? Como experimentar 
verdadeiramente o potencial do Estado
na~;ao, como base para organiza~;ao do mun
do, se apenas alguns dentre eles podem fazer 
valer direitos plenos? 

E facil, infelizmente muito facil, explorar algu
mas das consequencias negativas desse qua
dro. Em primeiro Iugar, existe e se difunde uma 
especie de dificuldade de negociar, com a peri
gosa substitui~;ao da diplomacia pela for~;a au 
pelo discurso ideol6gico. E sintoma da preva
lencia de um certo autoritarismo no plano in
ternacional, em que o outro e vista como ad
versario a ser diminuido, humilhado au isola
do. E paradoxa! que, num momenta em que au
mentam dramaticamente as intera~;oes inter
nacionais, esteja tao racionada e timid a a inte
ra~;ao fundamental, organizadora, que e a i nte
ra~;ao polftica. Ou melhor, a intera~;ao polftica 
que existe e limitada a pequenos cfrculos e se 
destina a resolver questoes especfficas, sem 
sentido de generosidade e de futuro. 

Ha, porem, uma segunda dimensao da ques
tao da convivencia internacional, que tern 
contornos dinamicos, e que apresenta espe
cial interesse para as paises em desenvolvi-

43 



menta, como o Brasil. Discutir o problema da 
convivencia diplomatica e insuficiente, quan
do vemos a cena internacional com os olhos de 
um pafs em desenvolvimento, preocupado 
tanto com as manifestac;:oes de poder quanta 
com a estrutura, que confere uma aparencia 
de valor e legitimidade aos atos de poder; um 
pafs preocupado, afinal, com problemas de ali
mentac;:ao, moradia, saude, e outros tantos 
que, talvez, procedam a problematica do po
der. Estamos preocupados porque a estrutura 
internacional cristaliza estratificac;:oes indese
jadas e se perpetua em termos de poder. Na 
verdade, repele os projetos de transformac;:ao 
nao mediados pelo pr6prio poder. A esse res
peito, nao poderia ser mais ilustrativa a nossa 
experiencia no dialogo Norte-Sui. 

A evoluc;:ao da vida internacionnal esta blo
queada pela consagrac;:ao estrutural de desi
gualdade, no que diz respeito tanto a substan
cia dos problemas politicos, econ6micos e so
ciais, quanta a restric;:ao a participac;:ao no pro
cesso decis6rio. Vivefn-se mudanc;:as; de fato 
existe movimento na hist6ria, mas a estrutura 
da convivencia se altera a pen as marginal men
te, por adic;:oes t6picas, nao incorpora novida
des, nao abre espac;:o para o processo de cria
c;:ao polftica, para a soluc;:ao de problemas fun
damentais. Chega-se ao aparente paradoxa 
de existirem pafses subdesenvolvidos que, 
embora descritos como "afluentes" ou "em 
processo de industrializac;:ao", permanecem 
efetivamente subdesenvolvidos, sem que 
possam alterar seu modo de inserc;:ao interna
cional. 

Nesse sentido, o presente sistema internacio
nal sequer chegou a viver plenamente em toda 
a sua potencialidade. Vejo com ceticismo as 
f6rmulas para transcender o Estado, atraves 
de Governos ou instituic;:oes supranacionais. 
Hoje, essas formulac;:oes nao passam de trans
parente disfarce para novas hegemonias. 

Ainda nao se reconhece, por exemplo, que a 
reforma do sistema econ6mico internacional 
nao e, apenas, um ato de benemerencia, e, 
sim, a reinterpretac;:ao do pr6prio jogo de inte
resse entre o Norte eo Sui. Nao ha desejo, de 
parte dos pafses industrializados, de agir em 
conformidade com a constatac;:ao simples de 
que os interesses que os ligam aos pafses em 
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desenvolvimento podem e devem ser trans
formados num quadro de mutualidade. 0 
status quo nao s6 reproduz as equac;:Oes de po
der mas tambem bloqueia a articulac;:ao eo cur
so de f6rmulas alternativas as determinadas 
pelo presente esquema de distribuic;:ao de po
der. 

Outro exemplo dessa situac;:ao esta ligado a di
namica das tensoes regionais. Na verdade, 
quem sofre com o status quo nao sao evi
dentemente as nac;:Oes poderosas, que sao 
imaginativas a ponto de descobrirem funcio
nalidade estrategica e econ6mica para os 
maiores e mais temfveis arsenais de armas, 
nucleares e convencionais. Quem sofre sao as 
nac;:oes do Sui. 

Nao quero, por outro lado, adotar versoes sim
plistas que veem, em cada conflito regional, a 
mera superposic;:ao de conflitos globais entre 
as Superpotencias. Alem de objetivamente er
radas, atribuem imediatamente as Superpo
tencias o condao magi coda Paz: se sao elas os 
mentores da guerra, nao have ria paz, nem de
senvolvimento aut6nomo, sem o correspon
dente patrocfnio que possam dispensar. 

lnsisto em outros pontos. Enquanto persistir a 
reistencia a reforma da ordem econ6mica in
ternacional, enquanto estiver bloqueado o 
acesso dos paises pobres ao desenvolvimento 
e aos processos de decisao internacional sera 
dificil evitar que as formas de intervenc;:ao e de 
interferencia se manifestem, clara ou sub
-repticiamente. De outro lado, a pr6pria inca
pacidade das Superpotencias de criar um mo
dus vivendi estavel contribui para acelerar as 
instabilidades regionais. As Superpotencias 
nao deixam de ver oportunidades de influencia 
em conflitos regionais, tantas vezes motiva
dos fundamentalmente pela dinamica local. 
Quando se adota essa 6tica, e quando as par
tes do conflito a aceitam, esta estabelecido o 
caminho para a estratificac;:ao da disputa. 

Em suma, nao havera ordem internacional 
consentida e legitima se nao houver Estados 
verdadeiramente aut6nomos e, para tanto, e 
fundamental que se alterem as regras interna
cionais que fecham os caminhos para o desen
volvimento. E isso s6 ocorrera se houver parti
cipac;:ao ampla e democratica dos Estados 



membros da comunidade internacional nas 
decisoes sabre o seu destino. Caso contra rio, 
a estrutura de convivencia com os efeitos que 
apontei, se reproduzira sem solu<;ao e sem 
transcendencia. 

Nao quero armar com essas observa<;oes um 
a margo "circulovicioso", ada indigencia poli
tica. Nao e essa a minha inten<;ao. Quero assi
nalar, por enquanto, a dificuldade das tarefas 
que enfrenta a diplomacia de um pais em de
senvolvimento nos dias de hoje; de outro I ado, 
insisto em que nao existem solu<;oes e cami
nhos 6bvios, sobretudo se pensarmos em so
lu<;oes isoladas, egoistas, que simplesmente 
procurem tamar a trilha percorrida pelas po
tencias atuais. Ai, alias, esta a base para o sen
tid a democratico e aberto da visao brasileira 
sabre o sistema internacional. Nao acredito 
haja outra dire<;ao para o sistema internacional 
que nao a democracia de responsabilidades, 
uma democracia que gere seguran<;a para to
dos os Estados e distribui<;ao equitativa dos 
beneficios do sistema internacional. 

Abriria um parenteses para um exemplo recen
te de coopera<;ao internacional, que, demons
tre a possibilidade de negocia<;ao aberta, de 
trocas mutuas de vantagens e de fixa<;ao con
sensual de regras: a Conferencia sabre o Dire i
to do Mar, que se encaminha para sua fase 
conclusiva. 

Uma segunda area de reflexao tem que ver 
com a posi<;ao brasileira, concreta, em rela<;ao 
aos temas e problemas apontados. Nao vou 
repetir, uma a uma, as atitudes que adotamos 
diante dos acontecimentos que marcaram a 
conjuntura internacional. Serao elas ampla
mente conhecidas dos Senhores, nao s6 par
que constituem, em geral, materia de estudo 
nesta Escola, mas tambem porque temos pro
curado, atraves de contacto cotidiano e fran
co com a imprensa, informar amplamente a 
opiniao publica brasileira sabre os passos de 
sua diplomacia. Nesta parte, prefiro colocar al
guns dos dilemas da constru<;ao da pr6pria po
si<;ao brasileira em rela<;ao as questoes que co
loquei. Fa rei apontamentos gerais, indica<;oes 
sumarias, que, espero, no debate, possam ser 
suplementadas. 

Minha exposi<;ao centrou-se ate aqui em reve-

lar tendencias da conjuntura, que escondem, 
infelizmente, formas estruturadas do sistema 
internacional. A lista de acontecimentos que 
apresentei era de exemplos claros, alguns 
mais que outros, do que venho dizendo. 0 te
ma do poder eo tema da necessidade de refor
ma dominaram min has palavras. Mas nao indi
quei como nos devemos situar diante da in
fluencia do poder nos neg6cios internacionais 
e da necessidade coerente de reforma do sis
tema econOmico e politico. 

Esses quesitos constituem o pano de fu ndo da 
a<;ao diplomatica brasileira, da mesma forma 
que a Paz, a Soberania e o Desenvolvimento 
sao os seus vetores para a a<;ao concreta. 

Seria ma a resposta de que com mais poder 
mais conformaremos o sistema internacional. 
Estaria o pais ganhando status de potencia e 
passaria a comportar-se como tal. E ma essa 
resposta porque parte de tres falsas premis
sas. Em primeiro Iugar, a reforma do sistema 
pelo caminho do poder nao seria uma verda
deira reforma, mas, sim, a sua reprodu<;ao em 
novo patamar, com novas atores, em que nos 
incluiriamos, para o qual seriamos co
optados. Nao e isto que pretendemos. Em se
gundo Iugar, nao pensamos em copiarou repe
tir a trajet6ria das potencias atuais, o que seria 
contra as tradi<;oes do Brasil em polftica exter
na, e contra a pr6pria 16gica do sistema inter
nacional contemporaneo. Viver (ou pretender 
viver) como potencia implica a ado<;ao de.com
portamentos hegemOnicos e a utiliza<;ao de 
instrumentos, que condenamos. Em terceiro 
Iugar, nao recebemos (nem o pretendemos) 
qualquer legado ou manto imperial; o Brasil 
nao substitui ninguem no plano internacional, 
o Brasil pratica a sua pr6pria politica. A influen
cia que tiver sera resultante da coincidencia de 
sua linha de a<;ao como interesse real da maio
ria dos Estados. 

Seria igualmente ineficaz imaginar, contra a 
realidade, que o Brasil tenha deixado de serum 
pais em desenvlvimento ou esteja pr6xim::: ::! 

faze-lo. Sim, progresso houve e tem havido, 
gra<;as aos nossos pr6prios esfor<;os. Mas 
continua mas, Governo e povo, a enfrentar se
rias disparidades regionais e sociais em nosso 
pais; subsiste o hiato que nos separa dos pai
ses desenvolvidos, como indica a simples vi-
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vencia de nossos problemas cotidianos. 0 
Brasil, envaidecido, nao se deixara enganar 
pelos rotulos de "pars recentemente indus
trializado" ou de pars em desenvolvimento 
"avanc;:ado"' r6tulo cujo objetivo e simples
mente o de nos separar dos demais parses do 
Sui e, assim, com aparente legitimidade, nos 
negar os benefrcios de cooperac;:ao internacio
nal. lsso nao faremos enquanto permanecer 
inalterado o nosso modo de inserc;:ao na reali
dade internacional. Prosseguiremos em nos
sos esforc;:os no plano Norte-Sui e, comple
mentarmente, aceleraremos tanto quanta pu
dermos a nossa cooperac;:ao com os parses do 
Sui. 

Como definir, entao, nosso perfil? Como pars 
em desenvolvimento, o Brasil e um pars afeta
do, em diversas dimensoes, pelo sistema in
ternacional, que nos aparece, em boa medida, 
como um dado. Nossos meios de projec;:ao ex
terna sao limitados. Nao afetamos o destino 
do sistema internacional da mesma forma am
pia pela qual esta maida o cotidiano da vida 
brasileira. Trata-se de um problema estrutural: 
a nossa dependencia de impor'tac;:ao de petr6-
leo, tecnologia e capita is. 

Nossa preocupac;:ao e assim de criar filtros pa
ra que as influencias recebidas sejam as que 
desejamos, como nac;:ao, receber. Este proble
ma nao se resolve simplesmente pela adic;:ao 
mecanica de "quantidades de poder". Poder 
sim, mas no seu sentido mais amplo: coesao 
interna construrda democratica e livremente , 
a formac;:ao de consenso nacional, a criac;:ao de 
estruturas econOmicas, socias e polfticas s61i
das, que podem sustentar a nossa autonomia, 
a nossa independencia. 

0 alargamento da presenc;:a internacional do 
Brasil e necessidade do proprio desenvolvi
mento nacional, mas nao se tara em termos de 
poder. 

Nossa presenc;:a externa tern que ser rigoro
samente compatrvel com a filosofia que ado
tamos. Se desacreditamos das soluc;:oes de 
poder, nao devemos implementa-las e sim 
condena-las; se acreditamos em necessidade 
de reformas amplas, que beneficiem os parses 
necessitados, nao devemos transformar pon
tas mrnimas de vantagens localizadas em su-
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pastas apanagios de "nova potencia"; se 
confiamos na diplomacia, na persuasao, no 
convencimento, nao adotamos a forc;:a como 
norma de ac;:ao externa, mas, ao contrario, 
condenamos o seu usa, efetivo ou potencial; 
se acreditamos que a Paz deve ser pluralista, 
democratica, com espac;:o para a manifesta
c;:ao de todos os Estados, nao admitimos movi
mentos que levem a intervenc;:oes externas, 
seja qual foro seu promotor; se defendemos 
soluc;:oes solidarias e eticas, devemos pratica
las em cad a momenta de nosso relacionamen
to, em cada instancia de nossos empreendi
mentos internacionais. Se condenamos o 
egorsmo eo imediatismo, advogamos sincera
mente a importancia da combinac;:ao de esfor
c;:os atraves de organizac;:oes mundiais e regio
nais, que sirvam a seus membros sem discri
minac;:ao e sem artiffcios hegemOnicos. 

Para terminar esta parte, em que procurei su
blinhar os efeitos complex as da conjuntura in
ternacional, e definir alguns aspectos da atua
c;:ao diplomatica do Brasil, insistiria somente 
num ponto. 0 Brasil vive, no sistema interna
cional, uma situac;:ao que e dada. As nossas 
possibilidades de modificar tracos basicos do 
sistema sao limitadas. Essa circunstancia nao 
nos deve intimidar, nem conduzir a um fecha
mento ou a um isolamento. Ao contrario, a 
nossa posic;:ao internacional convida a partici
pac;:ao intensa, sem preconceitos, nos neg6-
cios do mundo. Porque dependemos do siste
ma, devemos vive-lo plenamente, em todas as 
suas dimensoes, com universalismoe dignida
de, como bern definiu o Presidente Joao Fi
gueiredo. E esse o caminho para absorver as 
influencias externas e abrir espac;:o para a de
monstrac;:ao de nossas posibilidades e de nos
sas teses. Nossa diplomacia tera que ser su
mamente inventiva e dinamica. Nossas me
lhores armas, o exemplo, a etica e a imagina
c;:ao, ou seja, a criac;:ao da confianc;:a e a capaci
dade de convencimento, coadjuvadas par 
ac;:ao pratica, mesmo com nossos meios mo
destos, inspirada nos mesmos conceitos. 

11. Doze meses de polrtica externa brasileira 

Antes de passar aos temas que integram a 
agenda diaria da diplomacia brasileira, deseja
ria assinalar que o nosso comportamento ex
terno, em suas posic;:oes de principia e em suas 



ac;oes, concretas, tern sido invariavelmente 
voltada para a Paz eo Desenvolvimento. Te
mos consci~ncia clara sabre os modos pelos 
quais poderemos ser uteis ao sistema interna
cional. Temos diretrizes firmes de ac;ao. Te
mos compreensao de que as responsabilida
des que queremos devem ser compartilhadas 
e devem ser medidas pelo nosso compromisso 
com a Paz e nosso interesse no desenvolvi
mento. Nao nos queremos atribuir responsabi
lidades maiores que as da dimensao externa 
dopafs, nem desejamosquenosatribuam, por 
delegac;:ao ou solicitac;:ao, responsabilidades 
derivadas de conflitos ou disputas, cuja ori
gem nao esta em nosso controle. Embora mo
desta, essa e a forma genuinamente brasileira 
de fazer diplomacia. 

Minhas observac;:oes ate agora sao, direta ou 
indiretamente, modulac;:oes e adaptac;:oes do 
que constitui o cerne doutrinario de nossa poH
tica externa, tal como definida pelo Presidente 
Joao Figueiredo: o universalismo, a dignidade 
nacional e a boa conviv~ncia. Sao elementos 
que se entrosam coerentemente e criam o mo
do brasileiro de participar do cenario politico 
internacional. 

0 universalismo nao e uma aposta na quanti
dade de contactos e de numero de intercam
bios. Ao contrario, implica a tomada de posi
cao sabre a substancia do relacionamento in
ternacional. lmplica a admissao de que a varia
dade de tend~ncias e propostas deve fundar o 
que tenho chamado de "estrutura democrati
ca de conviv~ncia internacinal". 0 universa
lismo, bern aceito e compreendido, e anti
intervencionista. E promotor da dignidade na
cional, porque propoe 0 plena respeito as indi
vidualidades nacionais, ou seja a ampla aceita
c;ao da igualdade soberana dos Estados como 
modelo da organizac;ao da vida internacional. 

A preservac;ao da dignidade nacional e a regra 
da boa conviv~ncia sao os elementos que, nos 
casas concretos, indicam o feitio da ac;ao bra
sileira. Frequentam, como parametres, os en
contros diplomaticos brasileiros bilaterais, re
gionais ou multilaterais. Constituem, assim o 
substrata de uma etica de comportamento, 
que se baseia na nao-intervenc;ao, na busca 
das soluc;oes pacfficas, e na preocupac;ao com 
o equilibria de compromissos nos neg6cios 

concretos. Uma etica que busca em cada ac;ao 
projetar a intenc;ao de Paz e Desenvolvimento. 

Nao quero (nem creio necessaria) alongar-me 
nessas reflexoes. Nao tenho duvidas de que a 
diplomacia brasileira, pel a serenidade e objeti
vidade com que tern atuado, cristalizou social
mente o seu corpo doutrinario. As premissas 
que nos orientam sao conhecidas e aceitas; 
existe consenso sabre as metas e prop6sitos; 
o senti do de interesse nacional e amplamente 
reconhecido; e, apesar de nossa disposic;ao 
permanente para o debate e para o ajustamen
to, constato, com felicidade, que as crfticas 
sao epis6dicas e nao tocam no cerne de nosso 
fazer. Sinto assim que a diplomacia do Presi
dente Figueiredo esta plenamente integrada 
no esforco nacional de desenvolvimento e de 
constru~ao de uma nacao democratica, sobe
rana e aberta aos contactos e a conviv~ncia. 

Pen so que isto foi conseguido com a contribui
c;ao do ltamaraty. Temos procurado ligar cla
ramente a proposta de ac;ao eo trabalho efeti
vo. A continuidade das ac;oes, sua coer~ncia 
interna, a preocupac;ao em recolher a tradic;ao 
de comportamento diplomatico, o cuidado em 
adaptar o trabalho diplomatico as modifica
c;oes conjunturais, a visao de projeto sao fato
res que, creio, estao na base de ligac;ao entre a 
proposta e a ac;ao. 

Olhando, agora, para o conjunto das ac;oes 
nestes ultimos doze meses, registraria que a 
America Latina foi area prioritaria da ac;ao di
plomatica brasileira. 0 Presidente Figueiredo 
deu clara relevancia aos nossos relacionamen
tos continentais e, atraves de uma serie de en
contros de alto nivel, estimulou grande dina
mismo na presenc;a brasileira entre seus vizi
nhos do continente. 

E importante fixar o sentido geral da polftica 
brasileira na regiao, antes de tocar em alguns 
temas bilaterais. 

0 dado fundamental e nossa identidade como 
pais latina-americana. Na verdade, a intensifi
cac;ao e sequ~ncia natural de urn modo de ser 
do Brasil. Somas latino-americanos, o que fal
tava era explorar a fundo as consequ~ncias de 
nossa identidade. 
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Temos uma preocupa9ao basica em nosso re
lacionamento continental, 0 de traduzir em 
a9oes e empreendimentos o vocabulario da 
solidariedade latina-americana. Nao e tarefa 
simples, e creio que, hoje, todos n6s, latino
americanos, reconhecemos a dificuldade do 
processo. Nossa hist6ria nos afastou uns dos 
outros ao estabelecer, como privilegiadas, 
nossas rela9oes com os pafses do Norte, os 
centros dinamicos da economia internacional. 
Ainda ha numerosas dificuldades de comuni
ca9ao e mesmo a identifica9ao de uma cultura 
latina-americana e o reconhecimento de pro
blemas comuns nao estao enraizados. 0 es
for9o de unidade deve, assim, ser consciente e 
criativo, de luta, mesmo, contra estruturas 
que nos afastam enos cegam para o potencial 
da coopera9ao e do trabalho conjunto. 

0 esfor9o no sentido da unidade jlr come9ou. 
As viagens do Presidente Figueiredo se inse
rem, sem duvida, na busca e no encontro de 
caminhos novas. E, e fundamental que se esti
mulem encontros num momenta particular
mente diffcil da conjuntura internacional. Nao 
quero isolar o continente das mazelas do mun
do, mas devemos reconhecer que, em regra, 
temos conseguido um alto nfvel de harmonia 
entre vizinhos, harmonia talvez inedita entre 
OS pafses do Terceiro Mundo (para nao falar 
evidentemente dos dramas que sao a hist6ria 
dos desenvolvidos). E uma harmonia hist6ri
ca, que nao mais deve ser quebrada. E a base 
necessaria para a intensifica9ao do dialogo po
lftico e para o reconhecimento de relaciona
mentos econOmicos mais ferteis e proveito
sos. 

Temos um trunfo importante que eo da nossa 
diversidade eo da tradi9ao de respeito as indi
vidualidades nacionais. Com base nesta diver
sidade, torna-se viavel a unidade, tao neces
saria nos dias de hoje, inclusive para permitir 
melhor enfrentarmos as varia9oes adversas 
na conjuntura internacional. A unidade nao e 
um sonho; pelo contrario, e algo em pleno pro
cesso de constru9ao. 0 Presidente Figueiredo 
tem, em varias ocasioes, mencionado o inte
resse brasileiro na preparas:ao de uma posi9ao 
mais homogenea de negocia9ao para a Ameri
ca Latina em seus contactos com o Norte in
dustrializado. 
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Um outro ponto importante eo reconhecimeR" 
to de que ventos de mudan9a prevalecetniha 
America Latina. Situa9oes de injusti9a soci~t, 
formas estratificadas de domina9ao polft~ca, 
social e econOmica, imobilismos de tedo o ti
po, estao sendo questionados e muitos deles 
superados. Processos de transforma9aO rapi
da sao iniciados, com a ansi a de renova9ao se 
misturando com a vontade de superar o passa
do. Sao mementos em que temos que agir com 
compreensao e com sentido de hi~t6ria, evi
tando tomar sintomas, detalhe~, pelo sigoifi
cado profuodo da mudan9a. Mas a nossa pos
tura e de rigorosa nao-interven9a0. 

E Claro que, no ambito do nosso territ6rio, ao 
fazermos op9oes, aderimos a valores e condu
tas, que encarnam a vontade nacional. Sao 
nossos esses valores politicos e, por isto, 
acreditamos que, embora incompletos e irrea
lizados, desenham o melhor para o Brasil. ln
corporam, neste momenta, o sentido dEt'mu
dan9a que vive a America Latina, que acredita
mos irreversfvel e nao aprisionavel por artiff
cios ou adiamentos. Nem acreditamos pos• 
sam ser legitimamente estimulados por pres
sees ou jufzos de valor externos. 

Reconhecimento de oportunidades, disposi-
9ao polftica, aceita9ao da diversidade, adapta-
9ao a mudan9a, busca do novo, mutuo reco
nhecimento em todas as dimensoes, COrTI es
ses elementos, mais a identidade latina
americana, procuramos construir nossa pre
sen9a continental neste momenta. As viagens 
do Presidente Figueiredo a Venezuela, ao Pa
raguai, e a Argentina; a visita dos Presidentes 
do Peru, do Mexico e da Argentina, o contacto 
com o Grupo Andino, a entrada em vigor do 
Tratado de Coopera9ao AmazOnica, o apoio 
aos novas mecanismos de integra9ao conti
nental (ALADI), os meus pr6prios contatos 
com colegas latino-americanos, sao memen
tos que coerentemente formam o quadro de 
nosso relacionamento. 

Dos varios encontros bilaterais, talvez mais do 
que os atos e neg6cios que abrem perspecti
vas para empreendimentos conjuntos, tenha 
ficado a sintonia da diplomacia brasileira com 
a dosseus vizinhos. A nota dos dialogos foi in
variavelmente.a do ~traimento e da soli-



dariedade, da linguagem comum, sem disso
nancias. 

Podemos assim iniciar cursos novas de a9ao 
com o Peru, que hoje vive momenta tertii de 
sua vida nacional; como Paraguai, parceiroem 
tantos empreendimentos, constatou-se a pro
funda harmonia que une os dais povos, que 
tem a consciencia clara de que a intensifica9ao 
dos contactos, com base no respeito e no equi
libria, s6 os beneficiara; com a Argentina, pafs 
com que temos talvez o relacionamento, mais 
denso e complexo entre os pafses em desen
volvimento, compatibilizamos os processos 
de aproveitamento hidreletrico do Rio Parana 
e, vencida essa etapa, iniciamos com rapidez 
uma coopera9ao objetiva no mais vasto es
pectro de atividades; com a Venezuela, o en
contra presidencial foi base para a compreen
sao de varios elementos de complementarida
de economica e o fmpeto que se deu ao inter
cambia e evidente; da mesma forma com o 
Mexico, on de foram numerosos os projetos de 
coopera9ao entrevistos e realizados; com o 
Chile, que o Presidente Figueiredo visitara em 
outubro, poderemos aprofundar o processo 
de coopera9ao economico; tambem com o 
Equador, cujo Presidente nos visitara proxi
mamente. Em suma, evidenciam-se dos en
contros presidenciais, a disposi9ao de convi
ver na America Latina, o sentido de solidarie
dade, e, mais do que isto, a certeza de que es
tao esquecidos, entre nossos povos, os es
quemas que veem a polftica internacional co
mo um jogo de poder, em busca de hegemo
nias. Nao buscamos formas abstratas de equi
libria, constitui9ao de blocos, confronta96es, 
reducionismos ideol6gicos; imagino que, na 
America Latina, estamos superando esses 
movimentos por um sentido real e operativo 
de solidariedade e de coopera9ao. A conviven
cia intensa s6 pod era refor9ar esse processo e 
ajudar a superar as contradi96es. 

Antes de passar a um outro tema, sublinharia, 
ainda, o meu encontro com o Conselho Andi
no, outra area nova de convivencia para o Bra
sil, ou melhor, uma forma nova de estimular o 
convfvio com pafses que temos rela96estradi
cionais de amizade. Pen so que o Grupo Andino 
tem papel positivo a desempenhar na politica e 
na economia continentais; a constitui9ao da 
ALADI, como sucessora da ALALC, que nos 

promete tormulas mais dinamicas e realistas 
para o processo de integra9ao continental e 
que acreditamos vao-se realizar. Mencionaria, 
tambem, a proxima reuniao do Pacta Amazo
nico, ideia generosa lan9ada pelo meu ante
cessor, Embaixador Silveira, e que come9ara a 
ser implementada proximamente. Assinala
ria, finalmente, que temos procurado acertar 
os coRtactos como Caribe, como testemunha 
a visita ao nosso pafs do Chanceler Donald
son, de Trinidad e Tobago e com a America 
Central. Neste perfodo, recebemos as visitas 
dos Chanceleres da Costa Rica, Nicaragua eel 
Salvador. Sao areas novas para a diplomacia 
brasileira, e cujo conhecimento do potencial 
de encontros se inicia agora. 

Passando a outra dimensao de nosso relacio
namento internacional, tambem prioritaria na 
definicao do Presidente Figueiredo, lembraria 
que re~ebemos, nestes ultimos meses, a visita 
de tres ilustres estadistas africanos: o Presi
dents da Zambia, Kenneth Kaunda, o Presi
dente da Guine, Sekou Toure, o Presidente da 
Guine-Bissau, Luis Cabral. Tomaria as visitas 
como sinal de reconhecimento de que o gesto 
brasileiro de aproxima9ao com pafses africa
nos foi plena mente aceito. Alem disto, a visita 
dos tres Presidentes africanos demonstra, da 
mesma forma que minha viagem a cinco paf
ses da Africa Meridional, que a politica brasi
leira passou da fase declarat6ria para a dos 
empreendimentos comuns, dos neg6cios 
concretos. 

Nao retomaria aqui os temas que tem servido 
de base para a constru9ao da politica externa 
brasileira na Africa. Creio que estao perfeita
mente definidas e aceitas as suas premissas. 
0 sentido de solidariedade, que nasce de Ia 9os 
etnicos, 0 profunda respeito a diversidade na
cional africana, a compreensao de sua luta 
anti-racista e antidiscriminat6ria, que tam
bern e nossa, a preocupa9ao em buscar for
mas de trabalho co mum que funcionem como 
esteios da independencia e da autonomia, etc. 
sao os elementos que, como disse, estao na 
base de nossa politica africana. Em minha via
gem a Africa creioque, se alguma duvida ainda 
existisse, foi ela dissipada. Fomos compreen
didos como portadores de uma proposta de 
igualdade e de solidariedade, que nao deseja
mos senao a afirma9ao nacional desses pafses 
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e sua prosperidade. Que coincidimos em que 
nao sejam instrumentos de terceiros, mas 
agentes em sua pr6pria causa. Alguem que 
compreende o drama da luta anticolonialista, 
e seus efeitos; alguem que repudia, como os 
africa nos, a transforma<;:ao dos pafses da Afri
ca em area de disputas entre as potencias. 

Fui recebido com a naturalidade das recep
<;:6es aos amigos, com afei<;:ao e respeito. A in
tegra<;:ao foi ampla e a conversa com os lfderes 
africanos foi absolutamente cordial. Com 
Nyerere, da Tanzania, com Kaunda, da Zam
bia, promotores do movimento pela indepen
dencia e, hoje, estadistas de toda a Africa, 
com Machel, de Mo<;:ambique, e Santos, de 
Angola, governantes serios, pr6ximos de seus 
povos e com um arduo e completo trabalho de 
reconstru<;:ao nacional pel a frente, com Muga
be, do Zimbabue, que esta conseguindo o feito 
de superar, em paz e conc6rdia, a aspereza da 
transi<;:ao para a independencia, com todos e 
com cada um, a mensagem que me transmiti
ram foi (mica: amizade com o Brasil, disposi
<;:ao de trabalhar juntos, vontade de aprofun
dar o dialogo e a coopera<;:ao. 

Chamaria ainda aten<;:ao para a diversidade 
desses pafses. Sao hist6rias diferentes, sao 
projetos diferentes. Em todos, porem, existe 
profunda sentido de busca de identidade na
cional, de autonomia, de respeito pr6prio. 

Par certos elementos que nos unem cultural
mente aos africanos, nao devemos fazer sim
plifica<;:oes sabre a Africa, muito menos impor 
aos pafses e aos conflitos esquemas e inter
preta<;:oes reducionfstas, que pouco tem aver 
como que acontece. A hist6ria da Africa esta 
sendo escrita pelos africanos, com direcao e 
destino pr6prios. E erro grave tamar por deter
minantes essenciais situa<;:oes contingentes, 
epis6dios de processos complexos, embora 
tenham influencia no comportamento desses 
pafses. lsto s6 levaria a frustra<;:ao, a incom
preensao, e a impossibilidade de uma aproxi
macao autentica com os pafses africanos. A 
Africa nao e uma provincia, nem esta a espera 
de novas colonizadores, que substituam os 
antigos. Nao esta havendo uma nova "partilha 
da Africa", o que ha, com todas as dificulda
des e riscos, e um amplo processo de afirma
<;:ao de independencias nacionais. Nao esta-
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mas ali com o espfrito de concorrer com nin
guem, mas apenas cuidando de que nos vejam 
com amizade, como a um pais pr6ximo, nao 
apenas geograficamente, e confiavel. Par is
to, sentimo-nos muito pr6ximos dos africa nos 
e nao ha arestas em nosso relacionamento. 
Temos, nesses aspectos, a mesma visao, a 
mesma identidade de interpreta<;:oes e prop6-
sitos. Como iguais, buscamos a aproxima<;:ao. 

Asavenidasque ligamo Brasil eaAfrica, estao 
abertas, definitivamente abertas. Sao trilha
das hoje com espontaneidade, com naturali
dade. Posso constatar, assim, que movimen
tos expressivos ligam a sociedade brasileira as 
africanas. As publica<;:oes sabre a Africa se 
multiplicam, tomamos contacto com sua ri
queza literaria, empresas brasileiras prestam 
seu melhor servi<;:o em varios ramos da econo
mia africana, o comercio se intensifica. A mol
dura polftica nao podia ser outra porque expri
me realmente o que de mais profunda existe 
nas liga<;:oes hist6ricas do Brasil e da Africa. As 
limita<;:oes existentes sao nossas e nao dos 
africanos que mostram receptividade inequf
voca. Sao as nossas limita<;:oes decorrentes de 
falta de capital e definanciamento e defalta de 
tradi<;:ao de a<;:ao econOmica e cultural no exte
rior e ate mesmo das insuficiencias de pessoal 
e material decorrentes de rapid a expansao dos 
servi<;:os diplomaticos. 

Pelos limites de tempo nao poderia, prosse
guindo, abordar, como mesmo grau de infor
ma<;:ao, as outras areas do relacionamento ex
terno do Brasil. Apontarei adiante outras di
mensoes, de forma infelizmente superficial. 
Nao quero que os senhores entendam que te
nha feito uma hierarquia de contactos, que, na 
16gica de minha exposi<;:ao, esteja embutida 
uma pretensa ciencia de relacionamentos. 
Nao e isto. Procurei exemplificar os doze me
ses de polftica externa com a Africa e a Ameri
ca Latina, porque sao areas onde o esfor<;:o de 
cria<;:ao polftica e naturalmente mais denso e 
mais exigente. 

No mesmo quadro, incorporaria tambem ore
lacionamento com o Oriente Media. De fato, 
se comparado com a de cad a de sessenta, ore
lacionamento com os arabes se tem intensifi
cadodeforma expressiva, em todasassuasdi
mensoes. E clara que o elemento energetico af 



terc3 importancia inegavel, mas nao e 0 (Jnico 
para explicar o processo de aproxima<;:ao 
arabe-brasileira. Na verdade, o movimento 
tem que ver com o esfor<;:o que desenvolve
mos, dentro do marco universalista, de aproxi
ma<;:ao com os nossos parceiros em desenvol
vimento. Representa um processo de diversi
fica<;:ao de convfvio diplomatico, cujos efeitos 
sao evidentes, ate na configura<;:ao das nossas 
pautas de comercio, e, agora, de investimen
to. Apesar do aumento dos contactos, sei que 
ha ainda muito que fazer nas nossas rela<;:oes 
com o Oriente Media, verdadeiramente uma 
nova etapa do processo diplomatico brasileiro 
e uma etapa de altos custos. 

56 faria, neste capitulo, uma advert~ncia. Se 
ha resultados expressivos no quadro das tro
cas com os pafses arabes, as liga<;:oes mais 
consistentes, mais estruturadas, devem natu
ral mente obedecer a um processo de matura
<;:ao lenta. Estamos em fase de criar canais de 
comunica<;:ao, de criar vfnculos, que superem 
as media<;:oes dos pafses industrializados em 
areas estrategicas, como a reciclagem de pe
trod61ares. E um processo Iento porque tem 
que ver mesmo com a cria<;:ao de habitos no
vas. Mas, sentimos disposi<;:ao de coopera
<;:ao, ha exemplos marcantes do que e possfvel 
fazer e os encontros mostraram o sentido da 
intensifica<;:ao da freqi.i~ncia e da profundida
de. 
As rela<;:oes com os pafses desenvolvidos oci
dentais, com que partilhamos valores funda
mentais, t~m corrido, no plano bilateral, com a 
mais perfeita cordialidade. 0 relacionamento 
com os Estados Unidos se desenvolve franco, 
igual, sem inibi<;:oes de parte a parte: o espa<;:o 
aberto permite que se discorde com a mesma 
naturalidade e o mesmo respeito com que se 
concorda; esse tipo de relacionamento se ba
seia numa hist6ria de contactos fraternos e 
amplos e exige maturidade, que eo que temos 
nas rela<;:oes com os Estados Unidos, hoje. 

Tambem maduras estao as nossas relacoes 
com os pafses do Ocidente europeu. Existe di· 
namismo e renova<;:ao nos inumeros encon
tros de alto nfvet que t~m sido mantidos com 
autoridades europeias. Em 1979, depois da 
visita de Helmut Schmidt, Chanceler da Repu· 
blica Federal da Alemanha, ainda em mar<;:o re
cebemos o ilustre Presidente do Governo Es-

panhol, Adolfo Suarez, em agosto. Recebe
mos ainda a visita dos Ministros das Rela<;:oes 
Exteriores da italia, Belgica, Austria e lnglater
ra, no ultimo caso a primeira vez na hist6ria em 
que o Ministro do Exterior do Reina Unido vi
nha ao Brasil. Tive interessante reuniao de tra
balho em Bonn, este ana, com meu colega 
Genscher e, na mesma ocasiao, entrevistei
me com Helmut Schmidt, os nfveis de coope
racao teuto-brasileira, especialmente na area 
da· energia nuclear, sao excelentes, e quero 
aqui deixar meu testemunho do sentido de 
equilibria, que tem presidido as negocia<;:oes e 
conversas diplomaticas sabre o tema. Em se
tembro, irei a Bruxelas, tanto para contactos 
bilaterais quanta para a assinatura de um 
Acordo de Coopera<;:ao com a Comunidade 
Econe>mica Europeia, que certamente bem 
servirao ao desempenho de comercio com os 
pafses europeus, hoje nossos maiores parcei
ros comerciais. 

Em janeiro, o Presidente Figueiredo visitara a 
Fran<;:a, dando prosseguimento a este amplo 
quadro de contactos com os europeus, que 
tem sentido muito profunda para n6s, que par
tilhamos com eles os mel hares val ores da civi
liza<;:ao ocidental, a come<;:ar da pr6pria cren<;:a 
nas formas democraticas de governo. 

0 dialogo como Japao se aprofunda e as opor
tunidades para empreendimentos conjuntos 
t~m sido amplamente aproveitadas. Em a gas
to do ana passado, recebi em Brasilia o entao 
Chanceler Sonoda por ocasiao da reuniao mi
nisterial nipo-brasileira de que participaram os 
titulares de cinco pastas do Governo de cada 
pals. Recentemente percorreu nosso pals uma 
importante missao comercial de importadores 
japoneses com significativos resultados. 

Recebemos visitantes de alto nfvel da China, e 
missoes comerciais, que certamente consti
tuem base para aproxima<;:ao com aquele im
portante mercado asiatica. Uma area que me
recera maior aten<;:ao sao os parses da ASEAN, 
e, no a no que passou, fomos visitados par mis
soes da Malasia e de Cingapura. Em Cingapu
ra, centro financeiro e comercial da regiao, ins
talamos uma Embaixada. Na Malasia, embora 
ja haja autoriza<;:ao para tanto, teremos de es
perar melhor conjuntura or<;:amentaria. 
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Com-as sociaiistas europeus e a Uniao SO¥-ieti
ca, temos tido relacionamento normal, funda
do sobretudo nas trocas comerciais. RespeitiQ 
e nao-inger~ncia, t~m sido regras estritas que 
exigimos em nosso convfvio. Outras formas 
de encontro diplomatico depelhdem ainda de 
circunstancias especfficas e de interesses lo
calizados. Nisto, contamos muito com a pr6-
pria diversidade entre os socialistas, que reve
l a matizes e ate diverg~ncias err urn ou outro 
ponto. 

Concluiria as observa96es que fiz insistindo 
no tema da coerencia. Nossa disposi9ao de 
agir, nossas inten96es, nossos projetos sao ri
gorosamente os que acabo de expor aos Se
nhores. Nao ha outros·. Nao ha intengoes ocul
tas, segundas. Nao ha pretens6es descabi
das, nem a tenta9ao de solu96es magicas para 
as questoes de politica externa nit> Brasil. Nes · 
te momenta, acredito que nos sa a9ao incorpo
ra o melhor de nossa tradi9ao diplomatica e 
constitui a melhor ponte entre os servi9os que 
o ltamaraty pode ores tar ao Govern a e a na_c;ao 
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e o projeto de desenvolvimento econOmico e 
de implanta9ao de uma democracia plena. Par
que estao clara mente ligados projeto e a9ao, o 
trabalho tern rafzes profundas e voca9ao de 
autenticidade. 

Assinalei que o cumprimento cotidiano do que 
pretendemos nao e facil, num mundo cam
biante, irredutfvel a f6rmulas simplistas, com 
inumeras areas de tensao. Alem disto, o Brasil 
e urn pais que precisa muito do sistema inter
nacional e tern limitado controle sabre o am
biente que o envolve. Nao vemos is to necessa
ria mente como urn problema; nao pretende
mos nenhum tipo de auto-sufici~ncia ou isola
menta. Ao contrario, nossa voca9ao e para 
conviver amplamente e para contribuir para 
que essa conviv~ncia se estruture de forma tat 
que se atenuem as tensoes e diminuam as vio
lentas disparidades de riqueza entre as na-
96es, que hoje prevalecem. Sabemos que as 
op96es concretas nao sao 6bvias. Fazemos o 
melhor que podemos para que sejam sempre 
as melhores para o povo brasileiro. 



venezuela ratifica o tratado de 
coopera<;ao amazOnica 

Discurso do Ministro de Estado das Rela9oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em 3 de julho de 1 980, no 
Palacio do ltamaraty em Brasilia, por ocasiao da cerim1'>
nia de dep6sito, pela Venezuela, do lnstrumento de Rati
fica9ao do Tratado de Coopera9ao Amaz1'lnica. 

Senhor Embaixador, 

Ha dais anos, neste mesmo dia, as Chancele
res dos oito pafses amaz6nicos, Bolivia, Brasil, 
Col6mbia, Equadro, Guiana, Peru, Suriname e 
Venezuela subscrevfamos o Tratado de Coo
pera<;:ao Amaz6nica. Hoje, como dep6sito do 
instrumento de ratifica<;:ao, pelo Governo da 
Venezuela, completamos o ciclo da formaliza
<;:ao do consenso definitivo de todos em trinta 
dias mais estara vigente o Tratado. 0 simples 
enunciado desse fa to justifica a especial satis
fa<;:ao com que procedemos a esta cerim6nia. 
Brasil e Venezuela nao tem poupado esfor<;:os 
para que suas rela<;:oes bilaterais se desenvol
vam dentro de um espfrito de conc6rdia, res
peito mutua, e coopera<;:ao ativa em todas as 
frentes. Nesse contexto foi recebida em meu 
pais a missao de boa-vontade chefiada pelo 
Doutor Jose Alberto Zambrano Velasco em fe
vereiro de 1979, antes mesmo de sua investi
dura no alto cargo de Ministro de Rela<;:oes Ex
teriores da Venezuela. Meses mais tarde, em 
julhode 1979, coube-mea honradevisitarofi
cialmente a Venezuela como Ministro das Re
lacoes Exteriores do Brasil a convite do Doutor 
Z~mbrano, ja entao Chanceler venezuelano. 
Nas conversa<;:oes que mantivemos, em am
bas ocasioes, manifestamos integral apoio ao 
Tratado de Coopera<;:ao Amaz6nica. 

0 mesmo ocorreria poucos meses depois, em 
novembro do ana passado, no mais alto nfvel, 
quando da hist6rica visita do Presidente Joao 
Figueiredo a Caracas atendendo ao amavel 
convite que I he fora formulado pel a Presidente 
Herrera Campfns. 0 endosso dos dais Chefes 
de Estado ao Tratado de Coopera<;:ao Amaz6-
nica e sua esperan<;:a de que o mesmo pudes
se, no mais breve prazo possfvel, constituir-se 
em elemento valioso para a colabora<;:ao na re
giao, conforme reza a Declara<;:ao Conjunta 
presidencial, encontram hoje expressao con
creta e promissora. 

Dentro de trinta dias, com a entrada em vigor 
desse instrumento, revigora-se a responsabili
dade dos pafses amaz6nicos pela imensa area 
a eles confiada, responsabilidade "irrenuncia
vel e indelegavel", nas palavras do Presidente 
Figueiredo ao receber em Caracas, das maos 
do Presidente Herrera Campfns, as insfgneas 
do Co!ar da Ordem do Libertador, no dia 6 de 
novembro de 1979. 

Senhor Embaixador, 

Culmina hoje, como dep6sito do instrumento 
de ratifica<;:ao, a segunda etapa, para a Vene
zuela, de sua participa<;:ao no processo previs
to no Tratado de Coopera<;:ao Amaz6nica. A 
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primeira fase, ada negociac;:ao do Tratado, foi 
testemuha de igual interesse, decidido e sem 
reservas, por parte de seu pals, nao se deven
do esquecer que Caracas foi a sede da terce ira 
e ultima reuniao negociadora do acordo, quan
do se chegou a seu texto definitivo. Estes an
tecedentes e outros de identico grau de entu
siasmo por parte dos demais paises perm item 
que se tenha agora, ao iniciar-se a Lerceira fa
se, a certeza da participac;:ao plena e determi-

nada no Tratado de Cooperac;:ao AmazOnica, 
de todos os seus signataries, no esforc;:o para 
renovar as bases da cooperac;:ao na Regiao, em 
beneficia direto das populac;:oes amazOnicas e 
a servic;:o da unidade maior da America Latina. 
Ainda este a no, esperamos todos realizar a.pri
meira reuniao do Conselho previsto no Trata
do, como mesmo espirito de fraterna e eficaz 
cooperac;:ao que inspira os Estados 
Membros. * 

* 0 Tratado de Coopera9ao AmazOnica, publicado por esta Revista em seu numero 18, pagina 77, ja foi ratificado 
por todos os pafses que o assinaram: Bolfvia, Brasil, ColOmbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 
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ministro dos neg6cios 
estrangeiros de trinidad e tobago 

Discurso do Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, em 7 dejulhode 1980, no Pala
cio do ltamaraty de Brasilia, durante jantar oferecido ao 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros de Trinidad e Tobago, 
John Stanley Donaldson; e a resposta do Chancelerde Tri
nidad e Tobago. 

SARAIVA GUERREIRO 

Excelentissimo Senhor 
Ministro John Stanley Donaldson, 

A presenc;:a de Vossa Excelencia em nosso 
paise uma viva ilustrac;:ao da fraternal amizade 
entre Trinidad e Tobago e o Brasil e da firme 
disposic;:ao de nossos Governos de imprimir di
namismo crescente as nossas relac;:oes bilate
rais. 

E, portanto, com satisfac;:ao que, esta noite, 
saud a Vossa Excel~ncia em nome do Governo 
brasileiro. As conservac;:oes que iniciamos, e 
que amanha teremos ocasiao de prosseguir, 
seguramente nos permitirao avanc;:ar no traba
lho de aproximac;:ao entre as nac;:oes trinitaria e 
brasileira. 

Podemos registrar, nos ultimos a nos, uma sig
nificativa intensificacao dos cantatas entre as 
nossos paises. Assi~, em 1977, visitouTrini
jad e Tobago o entao Ministro das Minas e 
Energia do Brasil e recebemos, em nosso pais, 
os Ministros trinitarios responsaveis pelas 
pastas da Agricultura e Pesca e da Energia~No 
mesmo ana, o meu antecessor visitou oficial
mente Trinidad e Tobago, visita essa que hoje 
nos e retribuida par Vossa Excel~ncia. lnicia-

visita o brasil 

mas, assim, um processo de identificac;:ao de 
areas de cooperac;:ao nas quais poderemos 
unir esforcos em beneficia mutuo. Confio em 
que a estada de Vossa Exce1encia no Brasil 
propiciara a reavaliac;:ao das iniciativas ante
riores e o exame conjunto de novas possibili
dades de colaborac;:ao. 

Merece menc;:ao especial a cooperac;:ao que es
tamos procurando realizar no setor pesqueiro, 
no ambito de nossoAcordo bilateral de 1978. 
Examina-se, no momenta, a possibilidade de 
expandir o queja setem feito, tomando por ba
se as interesses de ambos os pafses, nessa e 
em outras areas. 

Devo assinalar que nosso intercambio comer
cial, nos dais sentidos, alcanca ainda nivel re
lativamente reduzido. E minh~ opiniao que nos 
deveremos dedicar a desenvolve-lo e eleva-lo 
a um patamar compatfvel com as rea is possibi
lidades de complementac;:ao que existem entre 
as economias dos nossos paises. 

Estamos firmemente dispostos a ampliar e di
versificar nossas relac;:oes com Trinidad e To
bago nao apenas nos campos econ6mico e co
mercia I, mas tambem no cultural, cientifico e 
tecnol6gico. Para facilitar a intensificac;:ao de 
nosso relacionamento, julgamos que seria util 
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reativar a Comissao Mista Brasil-Trinidad e To
bago, que nao se tem reunido em anos recen
tes, e que, a nosso ver, e um mecanisme util 
para promover a realiza<;:ao dos prop6sitos de 
coopera<;:ao que nos animam. 

Em diversas oportunidades e em variados fo
ros, tenho assinalado que o Brasil empresta 
particular importancia a coopera<;:ao com os 
demais pafses em desenvolvimento, em espe
cial os da America Latina. E permita-me dizer
lhe, Senhor Ministro, que no Brasil considera
mos as na<;:f>es irmas do Caribe, respeitadas as 
suas respectivas identidade, como parte ple
namente integrante da grande familia regional 
a que pertencemos. 

A op<;:ao politica de cooperar e exercida pelo 
Brasil num espfrito de igualdade e equilibria, 
avessos que somas a qualquer forma de domi
na<;:ao ou hegemonia. Com os nossos parcei
ros, pafses em desenvolvimento como n6s 
mesmos, buscamos construir relacionamen
tos horizontais e mutuamente vantajosos. 

Senhor Ministro, 

Para os nossos pfses, a situa<;:ao economica in
ternacional vem acarretando problemas parti
cularmente penosos. Nao me refiro somente 
aos atuais reflexes da crise economica mun
dial, mas tambem aos vfcios estruturais que 
estao em sua raiz, cuja corre<;:ao nos exige ima
gina<;:ao, solidariedade e esfor<;:os crescentes 
de negocia<;:ao junto aos pafses desenvolvi
dos. Para n6s, o encaminhamento da proble
matica da economia internacional nao se limi
ta ao aperfei<;:oamento dos mecanismos de ge
rencia das finan<;:as e do comercio mundial. Pe
lo contra rio, se nao for retomada a perspectiva 
de alteracoes basicas nas regras de funciona
mento d~ sistema economico mundial, a crise 
s6 far a aprofundar-se, as disparidades que nos 
separam dos pafses desenvolvidos serao ain
da mais dramaticas e as solu<;:f>es na base da 
confian<;:a e da negocia<;:ao se tornarao diff
ceis, senao impossfveis. 

Par isso, temos insistido em que os pafses de
senvolvidos reconhe<;:am na pratica, e no seu 
pr6prio interesse, um dado fundamental para 
a vida saud ave I do sistema internacional: o fa
to de que convivem e mutuamente se necessi-
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tam os pafses do Norte e os pafses do Sui. Des
se dado basico, quase singelo, mas inescapa
vel, consequencias devem ser tiradas neste 
momenta. Gostaria de chamar aten<;:ao para 
uma delas. A convivencia sera harmonica, se
ra mutuamente proveitosa, se a comunidade 
internacional conseguir chegar a f6rmulas au
tenticas, abertas, serias e operativas de arti
cula<;:ao de mecanismos que aproximem os 
pafses ricos e pobres. A solidariedade deixa, 
em nosso tempo, de ser luxo; passa a ser uma 
necessidade. A confian<;:a nao pode ser impos
ta; tem que ser criada no cotidiano. 

A contribui<;:ao alta mente positiva que a diplo
macia de Trinidad e Tobago, sob a dire<;:ao de 
Voss a Excelencia, tem prestado ao exame dos 
temas ligados a reforma da ordem economica 
internacional e outros grandes temas univer
sais e a proximidade das posi<;:f>es trinitarias e 
brasileiras me animaram a fazer estas refle
xoes. Cabe-nos aproveitar as oportunidades 
de negocia<;:ao global multilateral que estarao 
proximamente abertas no contexte das Na
<;:f>es Unidas. Ao I ado desse esfor<;:o, nao como 
alternativa, mas como f6rmula complemen
tar, e necessaria que se implementem novas 
modos de coopera<;:ao entre pafses em desen
volvimento, que venham a refor<;:ar material
mente a nossa solidariedade e a concorrer para 
o fortalecimento de nossa posi<;:ao de negocia
<;:ao. 

Senhor Ministro, 

No plano politico, devo registrar com prazer a 
expressiva concordancia de posi<;:oes entre 
Trinidad e Tobago eo Brasil quanta a numero
sos princfpios e questoes internacionais. De
vo, igualmentle, recordar a tradi<;:ao de coope
ra<;:ao e respeito que ja se sedimentou entre as 
representa<;:oes de nossos dois pafses em va
riados foros multilaterais. Temos frequente
mente coincidido na promo<;:ao do respeito aos 
princfpios da autodetermina<;:ao dos povos e 
da igualdade soberana dos Estados, da nao
ingerencia nos assuntos internes e externos 
de outros pafses, do repudio a todas as form as 
de racismo e discrimina<;:ao racial, especial
mente o apartheid e no apoio a solu<;:ao das 
controversias internacionais pela via pacffica 
e negociada. 



Essa faixa de convergencias e coincidencias 
entre nossos do is paises e claramente relevan
te numa conjuntura internacional marcada pe
la reativat:;:ao das tensoes. A nova atmosfera 
de crise e de confronta<;:ao, alem de seus efei
tos diretos de envenenamento das relat:;:6es in
ternacionais, vem retardar o avant:;:odos esfor
t:;:os reformadores em que estao empenhados 
os paises em desenvolvimento. As prioridades 
que nos interessam mais de perto sao desloca
das em beneficia da nova problem<Hica gerada 
pela confronta<;:ao. E, paradoxalmente, dessa 
forma os focos de crise s6 sefarao multiplicar, 
pais que uma das lit:;:6es de nosso tempo e a de 
que justamente nas areas ditas "perifericas" 
se tem gerado grande parte das tensoes e con
fronta<;:oes internacionais. lsso ocorre por mo
tivos bastante evidentes: os paises situados 
nessas areas nao alcant:;:am muitas vezes con
dit:;:6es mini mas de afirmat:;:ao soberana e aut6-
noma, bloqueado que esta o seu desenvolvi
mento por uma estrutura internacional adver
sa e que favorece a perpetuat:;:ao da tome, da 
pobreza e das disparidades econOmicas. 

A crise, portanto, nao interessa aos paises em 
desenvolvimento, aos paises do Terceiro 
Mundo. Nossa preocupat:;:ao e nossa dedica
<;:ao se voltam para a causa da paz. Somas por 
uma paz acompanhada de justi<;:a e liberdade, 
na qual sejam efetivamente respeitadas a au
todeterminat:;:ao dos povos e a soberania dos 
Estados, mesmo os mais fracas; por uma paz 
em que as racionalizat:;:6es estrategicas sejam 
repudiadas quando forem pretexto para a in
tervent:;:ao e a imposit:;:ao de hegemonias; por 
uma paz, em que a solut:;:ao das questoes, con
flitos locais tome, com prioridade em linha de 
conta os interesses dos paises e regioes dire
tamente envolvidos; finalmente, por uma paz 
centrada no dialogo e na igualdade, com base 
na plena observancia dos prop6sitos e princi
pios da Carta das Nat:;:6es Unidas e da utiliza
<;:ao consequente de seus mecanismos,diplo
maticos para a solut:;:ao dos diferendos entre 
os Estados. 

Nao tem sido outra a orienta<;:ao da polftica ex
terna brasileira, que o Presidente Joao Figuei
redo determinou seja baseada no universalis
mo, na boa convivencia e na dignidade nacio
nal. A partir dessas premissas, estamos inte
ressados no desenvolvimento de um relacio-

namento amplo e diversificado com os paises 
do Caribe. Como disse, o Brasil ve o Caribe co
mo parte legitima da America Latina. N6s, bra
sileiros, somas igualmente latino-americanos 
e, em nossa regiao, criamos as bases de nossa 
identidade internacional. Com o Caribe, com 
Trinidad e Tobago, nao ha hesita<;:ao nessa 
identificat:;:ao, que ate mesmo certas comuns 
raizes africanas vem refort:;:ar. Estamos afina
dos com a I uta caribenha pelo desenvolvimen
to, pela paz e pela manutent:;:ao do sentido 
mais profunda da independencia. A America 
Latina se enriquece com a dimensao caribe
nha, com a fort:;: a de suas aspirat:;:6es politicas e 
com sua capacidade de irradiat:;:ao diplomati
ca. E Trinidad e Tobago tem reconhecidamen
te um papel central e moderador na evolut:;:ao 
do processo caribenho. 

Senhor Ministro, 

Ao apresentar-lhe as cordiais saudat:;:6es do 
Govern a brasileiro, e manifestar-lhe meu agra
decimento por sua visita, que tanto me penho
ra, eleva minha ta<;:a pela saude do Primeiro
Ministro Doutor Eric Williams e pelo bem-estar 
e prosperidade da nat:;:ao trinitaria, condigna
mente representada por Vossa Excelencia, a 
quem formulou os mais sinceros votos de exi
to e felicidade. 

JOHN STANLEY DONALDSON 

Excelentissimo Senhor Embaixador Ramiro 
Guerreiro, demais Ministros de Estado, Em
baixadores, amigos, 

E com evidente satisfat:;:ao que aqui me encon
tro, representando o Governo de Trinidad ~ 
Tobago, em visita a este vasto pais, na tentatr
va de consolidar, manter e desenvolver lat:;:os 
cujas raizes possam estender-se de nossa re
giao a todos os continentes do mundo. Em 
1977, o Ministrodas Minase Energia do Brasil 
esteve em visita oficial a Trinidad e Tobago, 
antecipando a visita do entao Ministro das Re
lacoes Exteriores de seu pais, Embaixador 
A~eredo da Silveira. 

Em seguida visitaram o Brasil nossos Minis
tros da Industria e Comercio, da agricultura e 
Pesca, da Energia e lndustrias Energeticas. 
Como resultado dessas visitas e conversa-
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c;:oes, elaborou-se um Memorandum de Enten
dimento que foi assinado durante a visita do 
Ministro das Relac;:oes Exteriores do Brasil a 
Trinidad e Tobago em outubro de 1 977. 

Desde entao nossas relac;:oes tem-se traduzi
do em realizac;:oes concretas, o que indica ha
ver entre ambos os paises o desejo de criar nu
cleos de estabilidade que se manifestam no 
desenvolvimento de nossa regiao, da forma 
como a encaramos: hemisferica, do Caribe e 
da America Latina. Um dos mais significativos 
simbolos para n6s, em nossa visao comunita
ria da nac;:ao, tem sido nossa habilidade em nos 
afastar deliberadamente das areas tradicio
nais de atividade que nos foram impostas co
mo um paise como uma nac;:ao. Consideramos 
a industria siderurgica de Trinidad e Tobago 
nao apenas como mera industria, mas sobre
tudo como uma ruptura radical com o passa
do, um ingresso numa nova era de desenvolvi-· 
mento, onde este desenvolvimento e encara
do em primeiro Iugar como conjunto de ativi
dades de nosso interesse e, entao, como inte
resse de nossos amigos, nossos vizinhos, nos
sa regiao. 

Destarte, o desenvolvimento da industria si
derurgica de Trinidad e Tobago e de alta rele
vancia polftica, social e, naturalmente, econO
mica. E neste empreendimento que pudemos 
ser capazes de identificar as areas de coopera
cao mais estreitas como Brasil, de modo que, 
quando dentro de algumas semanas, trans
portarmos de Trinidad e Tobago os primeiros 
produtos de nossa industria siderurgica, tal 
acontecimento sera para n6s um marco em 
nosso desenvolvimento politico, economico e 
social. Torna-se compreensivel, portanto, o 
quanto estimamos a cooperac;:ao como Brasil, 
sem a qual, estamos certos, este marco nao 
poderia ter sido estabelecido. 

Em outras areas, igualmente, como a pesca, 
fomos capazes de identificar setores onde a 
cooperac;:ao entre nossos dois paises se de
senvolveu em nosso mutuo interesse. Dai an
siarmos pel a continuidade do desenvolvimen
to nesta area. Min has conversac;:oes desde mi
nha chegada ao Brasil indicam haver bases 
verdadeiramente firmes em que se assentam 
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nossas esperanc;:as. Alem da produc;:ao side
rurgica e de pescados, temos outras areas de 
cooperac;:ao. 

Reputamos a experiencia brasileira no setorda 
industria automobilfstica muito util e ela nos 
foi prontamente colocada a disposic;:ao pelo 
seu Governo. Na qualidade de nac;:ao-ilha, a 
protec;:ao de nosso litoral, de nossa costae de 
nosso pescado e item de grande importancia. 
Nesta area obtivemos a cooperac;:ao do Brasil 
e, mais que isso, esperamos que no futuro es
tas areas sejam ampliadas e aprofundadas. A 
protec;:ao de nosso litoral e a espinha dorsal de 
nossa existencia como um pais livre e indepen
dente. E vivemos numa epoca em que se deve 
zelar pela liberdade e independencia. Como 
pais nao-alinhado, portanto, avaliamos real
mente a cooperac;:ao que nos foi oferecida de 
forma e espirito fraternais, pelo Brasil, 
auxiliando-nos a nos auxiliar. 

Na area de polftica internacional, observamos 
a necessidade de uma nova ordem economica. 
Pugnamos em foros internacionais por essas 
areas e divisamos uma coincidencia de pers
pectivas para o futuro, especial mente o futuro 
dos paises em desenvolvimento, paises do 
Sui, como quer que sejam definidos. Concor
damos que sera somente atraves da coopera
c;:ao norte/sui e entre o sui eo sui, que ocorrera 
alguma modificac;:ao substancial na estrutura 
econOmica do mundo. E sentimos que se tal 
nao ocorrer, caos completo sera o destino de 
todos n6s. 

Pudemos observar o desejo do Brasil de livrar o 
mundo de manifestacoes como o racismo e 
seu mais repugnant~ aspecto: o apartheid. 
Nesse esforc;:o desejamos continuar empe
nhando todos os esforc;:os para a soluc;:ao des
se problema basico: uma soluc;:ao que, se tar
dia, poden3 provocar um conflito mundial de 
proporc;:oes maiores do que poderiamos imagi
nar. E nesse espirito de cooperac;:ao, de respei
to mutuo, que aqui estou, hoje, feliz em lhes 
convidar a erguerem um brinde a Sua Excelen
cia o Presidente Figueiredo, ao povo do Brasil e 
a amizade e cooperac;:ao perenes entre nossos 
dois Governos. 



comunicado 
tobago 

.... a imprensa brasil-trinidad e 

A convite do Ministro de Estado das Rela<;oes 
Exteriores do Brasil, Embaixador Ramiro Sa
raiva Guerreiro, o Ministro dos Neg6cios Exte
riores de Trinidad e Tobago, o Senador John 
Stanley Donaldson, realizou visita oficial ao 
Brasil, nos dias 7 e 8 de julho de 1 980. 

2. 0 Chanceler trinitario se fez acompanhar 
do Tenente-Coronel Joe Theodore, Subchefe 
das For<;as Armadas de Trinidad e Tobago, e 
do Senhor Trevor Spencer, Chefe do Departa
mento Politico e Economico do Ministerio dos 
Neg6cios Exteriores trinitario. 

3. Durante sua permanencia no Brasil, o Mi
nistro dos neg6cios Exteriores de Trinidad e 
Tobago foi recebido em audiencia especial por 
Sua Excelencia o Senhor Joao Baptista de Oli
veira Figueiredo, Presidente da Republica Fe
derativa do Brasil. Foi igualmente recebido pe
lo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, Ministro Antonio Neder, pelo Primeiro 
Secretario do Senado Federal, Senador Ale
xandre Costa, e pelo primeiro Vice-Presidente 
da Camara dos deputados, Deputado Homero 
Santos. 

4. Manteve o Chanceler Donaldson en contra 
com o Ministro da Marinha do Brasil, Senhor 
Almirante-de-Esquadra Maximiano Eduardo 
da Silva Fonseca, durante o qual foram abor
dados temas de interesse dos dais pafses. 

5. 0 Chalnceler de Trinidad e Tobago foi, no 
dia 7 de julho, convidado de honra de jantar 
oferecido pelo Ministro de Estado das Rela
<;6es Exteriores, no Palacio ltamaraty. No dia 
seguinte, o Chanceler Saraiva Guerreiro foi 
homenageado com almo<;o oferecido pelo vi
sitante. 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado em Bra
silia, em 8 de julho de 1980, ao final da visita do Ministro 
'dos Neg6cios Exteriores de Trinidad e Tobago, John Stan
ley Donaldson. 

6. Durante os encontos que manteve o Chan
celer Donaldson como Ministro de Estado das 
Rela<;6es Exteriores, Embaixador Ramiro Sa
raiva Guerreiro, em atmosfera de cordial en
tendimento, foram intercambiados pontos de 
vista sabre a situa<;ao regional e internacional 
e examinado, com partkular interesse, o de
senvolvimento das rela<;6es entre o Brasil e 
Trinidade e Tobago, havendo sido assinaladas 
as promissoras perspectivas que se abrem ao 
relacionamento bilateral. Foi ressaltada a am
pia coincidencia de posi<;6es, em numerosos 
setores, entre ambos os pafses. 

7. Reiteraram a importancia que atribuem a 
igualdade soberana dos Estados e aos princf
pios fundamentais da autodetermina<;ao dos 
povos, da nao-interven<;ao nos assuntos inter
nos e externos de outros pafses e da solu<;ao 
pacifica das controversias, como princfpios 
ordenadores da convivencia internacional, 
reafirmando sua confian<;a no papel das Na
<;6es Unidas na defesa dos mencionados prin
cfpios. Ressaltaram, nesse contexto, a impor
tancia dos esfor<;os para a promo<;ao dos direi
tos fundamentais da pessoa humana. 

8. Tendo em vista o equilibria ea harmonia do 
relacionamento entre as na<;6es, assinalaram 
a importancia de que o Dialogo Norte-Sui pros
siga de modo positivo, como objetivo de esta
belecer uma Nova Ordem Economica lnterna
cional que propicie o desenvolvimento econ6-
mico e social de todos os pafses, especial men
te os em desenvolvimento. 

9. No contexto das rela<;6es interamerica
nas, assinalaram a relevancia dos princfpios 
da Carta da Organiza<;ao dos Estados Ameri
canos e acentuaram a necessidade do fortale
cimento da mencionada Organiza<;ao, a fim de 
que possa alcan<;ar seus objetivos, em espe-
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cial os referentes a coopera<;:ao interamerica
na para o desenvolvimento. 

1 0. Expressaram sua satisfa<;:ao diante dos 
progressos alcan<;:ados no processo de desco
loniza<;:ao, que ambos desejam amplo e abran
gente, e repudiaram todas as praticas de dis
crimina<;:ao racial e de apartheid. 

11. Estiveram de acordo os dois Chan
celeres quanto ao especial significado doses
for<;:os de integra<;:ao e coopera<;:ao economica 
ora desenvolvidos entre pafses latino
americanos. 

12. Ressaltaram a crescente importancia do 
Caribe no cenario internacional, inclusive no 
ambito dos organismos regionais e extra
regionais, salientando o especial significado 
da independencia recente de varios pafses ca
ribenhos. Manifestaram a disposi<;:ao de seus 
respectivos Governos de colaborarem, dentro 
de suas possibilidades, com essas na<;:5es 
recem-ingressadas na vida internacional. 

1 3. Exprimiram os dois Chanceleres a satis
fa<;:ao de seus Governos com a intensifica<;:ao 
dos contatos entre os dois pafses, que se tem 
verificado nos ultimos anos, com reflexos di
retos no incremento da coopera<;:ao bilateral. 
Assim, estao em curso entendimentos entre 
companhias brasileiras e trinitarias com vistas 
ao fornecimento de minerio de ferro em "pel
lets" a Trinidad e Tobago, a presta<;:ao de ser
vi<;:os especializados nas areas de explora<;:ao, 
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constru<;:ao e opera<;:ao de refinarias de petr6-
leo em Tinidad e Tobago, e a implanta9ao de 
usina beneficiadora de soja e de uma fabrica de 
papel, naquele pais, entre outros projetos em 
considera<;:ao. 

1 4. Assinalaram a coopera<;:ao que se desen
volve no setor pesqueiro, ao amparo do Acor
do em vigor sobre a materia. A respeito, mani
festaram confian<;:a de que sua implementa
<;:ao venha a se processar, a curto prazo, de 
modo a atender, em um contexto amplo, aos 
interesses das duas partes. 

1 5. No que se refere a colabora<;:ao cultural, 
expressaram sua concordancia de que devem 
ser buscadas f6rmulas, no ambito do Acordo 
Cultural em vigor, visando a estreitar as rela
<;:6es bilaterais nessa area. 

16. Ao reconhecerem as amplas perspecti
vas que se abrem a uma colabora<;:ao ainda 
mais intensa entre os dois pafses, salientaram 
ambos os Chanceleres a conveniencia de ser 
reativada a Comissao Mista Brasil-Trinidad e 
Tobago, em cujo ambito sao analisados OS va
rios aspectos do relacionamento bilateral e 
examinadas as possibilidades de sua dinami
za<;:ao. 

1 7. Ao termino de sua visita, o Chanceler Do
naldson agradeceu ao Chanceler Saraiva 
Guerreiro a hospitalidade que recebeu junta
mente com seus acompanhantes. 



chanceler saraiva guerreiro na 
federacao nacional dos bancos 

I 

Discurso do Ministro de Estado das Rela<;Oes Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, no Rio de· Janeiro, em 1 7 de ju
lho de 1980, por ocasiao do almo<;o que lhe foi ofllfecido 
pela Federa<;ao Nacional dos Bancos. 

Minhas Senhoras, meus Senhores, 

Creio poder dizer-lhes, sem risco de exagero, 
que o ltamaraty tem sabido manter, entre suas 
boas tradicoes, a do cantata facil com a comu
nidade de homens de neg6cios. Tenho, de mi
nha parte, muito apre<;:o por semelhante tradi
<;:ao, ena medidadopossfvel mantenhoencon
tros com as entidades em que se congregam 
os setores empresariais de nosso pafs 

E certo que a busca desse dialogo com os seta
res empresariais nao e de modo algum gratui
ta. Move-nos o interesse concreto e legftimo 
de um convfvioque consideramosa rigorindis
pensavel a boa execu<;:ao das tarefas do Minis
terio das Rela<;:oes Exteriores, hoje crescente
mente caracterizadas, sem prejufzo de sua na
tureza eminentemente polftica, porum revigo
rado sentido da imporUmcia de objetivos de 
cunho econ6mico e comercial. 

E, pais, com a satisfa<;:ao de quem reune o uti! 
ao agradavel que aceitei o amavel convite da 
Federacao Nacional dos Bancos para este al
mo<;:o com OS Senhores, e me dispus a dizer al
gumas palavras sabre certos aspectos da polf
tica extern a do Govern a do Presidente Figuei
redo. 

Ja e a esta altura praticamente um trufsmo in
sistir sabre a crescente interliga<;:ao entre co
mercia e diplomacia. Espero, entretanto, que 
me perdoem se, ainda uma vez, ouso voltar ao 
tema, para algumas considera<;:oes sabre are
la<;:ao- e, mais do que isso, a intera<;:ao- en-· 
tre a a<;:ao empresarial e as atividades de polfti
ca externa, na atual etapa do processo de de
senvolvimento de nosso pafs. 

A polftica externa brasileira esta hoje profun
damente associada ao processo de desenvol
viimento nacional. Nao me parece seja incor
reto falar, ate, de um verdadeiro "processo" 
de proje<;:ao externa do pafs, como corolario 
importante do processo mais amplo de nosso 
desenvolvimento econ6mico e politico. 

Empresarios e diplomatas estamos, cada ca
tegoria em sua faixa especffica de atua<;:ao, 
mais e mais empenhados nesse processo de 
proje<;:ao externa, em a<;:oes que sao muitas ve
zes complementares e convergentes. 

Se me perm item um pequeno depoimento pes
soal, devo expressar-lhes a satisfa<;:ao e mes
mo o orgulho com que, em minha recente via
gem a Africa, pude encontrar uma presen<;:a de 
empresas brasileiras em pafses de indepen-
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dencia recente, senao numerosa, certamente 
dinamica. Pude observar em tais pafses -
confesso que em nfvel superior ao de minhas 
expectativas - acentuado interesse pela 
aproxima<;:ao como Brasil, corn base nao ape
nas em considera<;:oes relacionadas com a 
postura polftica do pafs nos cenarios interna
cionais e na crescente confian<;:a que vamos 
criando, mas igualmente em nosso potencial 
para uma coopera<;:ao economica, comercial e 
tecnica particularmente adequada as necessi
dades e condi<;:6es de pafses tropicais e que, 
como o nosso, embora em condi<;:6es por ve
zes mais diffceis, se empenham em arduo es
for<;:o pela supera<;:a·o do subdesenvolvimen
to. Esse interesse vem sendo despertado gra
<;:as ao bom desempenho de produtos e servi
<;:os brasileiros, que o senti do de ousadia e pio
neirismo de muitos empresarios brasileiros foi 
capaz de cedo disseminar em terras ate ha 
pouco de n6s distantes. 

Foi-me particularmente grato observar, em 
alguns dos pafses que visitei, como convivem 
- cada qual em sua esfera especffica de atua
cao - o pessoal de nossas Embaixadas e o 
pessoal de empresas privadas Ia presentes, 
muitas vezes apoiando-se mutuamente noes
forc;:o de adaptac;:ao a condic;:oes por vezes diff
ceis de vida. A n6s, diplomatas, e motivo de 
a leg ria verificar que ja nao estamos s6s nata
refa de bem representar o Brasil em postos de 
condic;:oes materais muitas vezes peculiares. 
E, o que e fundamental, uns e outros 
relacionando-se com os nacionais dos pafses 
hospedeiros com naturalidade e autentico res
peito. 

Um cientista politico observou, certa vez, ao 
analisar os processes de interac;:ao entre os Es
tados, que" a presen<;:a de um pafs vai ate on de 
ele consegue levar sua voz". Ouis ele dizer, 
com esta afirma<;:ao a primeira vista 6bvia, que 
a rigor a presen<;:a de um pafs no cenario inter
nacional pode estender-se para muito alem de 
sua area imediata de atua<;:ao, sempre que seja 
cap~z de aparecer, aos olhos das demais na
<;:6es, como uma voz objetiva e autorizada. 

Se e hoje fato inegfiVel que a polftica externa 
brasileira vai adquirindo alcance universal, 
com sua voz se fazendo sentir de diferentes 
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formas em areas antes nao alcanc;:adas, e so
bre questoes antes a n6s alheias, tal nao se da 
em decorrencia de simples devaneios de diplo
matas a procura de missao, ou por considera
<;:6es gratuitas de prestfgio nacional. 0 que se 
passou- e continua a passar-se- e que mu
dou o mundo, e mudou, talvez mais ate, o pr6-
prio Brasil. Pafs em acelerado processo de de
senvolvimento, atuando sobre realidade ex
terna cada vez mais fluida e instavel, teve o 
Brasil de enfrentar desafios, superar dificulda
des e buscar novas oportunidades. Nesse con
texte, a sensfvel diversificac;:ao de nossos la
<;:os externos foi uma clara expressao de nossa 
realidade nacional e de sua adaptac;:ao a irrecu
savel diversidade do mundo de hoje. 

Aqui, novamente, encontram-se o diplomata 
eo homem de neg6cios. sao ambos represen
tantes de uma realidade nacional rica e diversi
ficada, cuja expressao adequada no campo 
externo e um desafio permanente. 

Da-se como Brasil, em verdade, situac;:ao pou
co usual entre as na<;:6es: ao mesmo tempo 
que rasga fronteiras internas, vai o pafs des
cortinando novas fronteiras de atuac;:ao exter
na. 0 pr6prio esforc;:o de desenvolvimento e in
tegrac;:ao do pafs, que concentra nossas aten
c;:oes, revel a simultaneamente como sao imen
sas e promissoras nossa capacidade de dialo
go e nosso potencial de ac;:ao externa. 

Sao cad a vez mais numerosos os setores da vi
da internacional que passam a adquirir cantor
nos politicos e a exigir um esfor<;:o de gerencia
mento no plano das relac;:oes entre os Estados. 
Em particular, e cada vez maior o numero de 
questoes, fatos e tendencias que nos passam 
a dizer respeito diretamente, na medida em 
que frequentemente colocam er:njogo interes
ses concretes da na<;:ao brasileira. Com efeito, 
temas dos mais variados e eventos nos mais 
diversos parses tem de ser hoje cuidadosa
mente acompanhados e analisados pel a Chan
celaria brasileira, a qual tem muitas vezes de a 
eles reagir com agilidade, requerendo do Go
verna brasileiro a formulac;:ao e execuc;:ao de 
cursos"de ac;:ao n3pidos e compatfveis com as 
diretrizes gerais. lnteressam-nos, assim sem 



mencionar a amplfssima gama de nossas rela
c;:oes bilaterais, ou das negociac;:oes normati
vas multi latera is, - e de perto- questoes tao 
dlspares quanta a evoluc;:ao da polltica agricola 
da CEE - pelo que pode representar para nos
sas exportac;:oes de soja, par exemplo -, ou a 
oscilac;:aodataxadejuros noJapao- peloque 
significa para o lanc;:amento de bonus brasilei
ros naquela prac;:a - ou a reuniao de cupula de 
Veneza, ou a evoluc;:ao do mercado spot em 
Rotterdam, ou a ultima reuniao do Comite de 
Estrategia da OPEP, ou, em outro plano, a evo
luc;:ao da situac;:ao na Namibia, no Oriente Me
dia ou no Sudeste Asiatica, cuja repercussao 
sabre o clima internacional tem sempre conse
quencias concretas para nossos esforc;:os de 
preservac;:ao da paz e da seguranc;:a internacio
nais, e de promoc;:ao do desenvolvimento. 

Esses exemplos - que aponto a tftulo mera
mente ilustrativo- sao clara sinal da amplitu
de que tem hoje nossa ac;:aoexterna, e de como 
esta portanto em acelerada expansao o uni
verso da diplomacia brasileira. 

Senhores, a polftica externa do Presidente Fi
gueiredo tem timbrado, ao Iongo destes de
zesseis meses de Governo, par sustentar um 
ritmo intenso de atividade, a altura dos multi
plos interesses que vao compondo a agenda 
de trabalho das relac;:oes externas do pals. 

Nossas relac;:oes com a America Latina 
encontram-se hoje em situac;:ao privilegiada, 
pais em raras ocasioes anteriores teremos ti
do, a um s6 tempo, tao intenso e fluido dialogo 
com todos os nossos vizinhos. Mais do que en
tretermos boas relacoes com as nacoes irm2s 
da America Latina __:_ boas no sentido de esta 
rem isentas de problemas ou obstaculos- te
mos hoje, em escala inusitada, relac;:oes cada 
vez mais densas, porque imbufdas de crescen
te subsUmcia concreta no campo econ6mico
comercial, e ampla area de entendimento no 
plano politico. 

Nossa presenc;:a na Africa afirma-se a passos 
largos, grac;:as a imagem pr6pria que temos si
do capazes de manter como nac;:ao plena men-

te identificada com os anseios de independen
cia, afirmac;:ao e desenvolvimento de jovens 
nac;:oes recem-libertadas da dominac;:ao colo
nial, e que para n6s se voltam em busca da es
pecial compreensao que s6 outro pals em de
senvolvimento, igualmente tropical e tambem 
em boa parte africano em suas origens, pode 
igualitariamente oferecer em diversos seta
res. Se temos um desafio a veneer em nossas 
relac;:oes com a Africa, sera ele antes de mais 
nada ode conseguirmos corresponder, name
did a desejavel, a uma ampla gama de expecta
tivas ja criadas quanta as possibilidades de 
cooperac;:ao como Brasil. Confio em que, ape
sar das limitac;:oes de nossos meios, conjuntu
ralmente agravadas pelas contingencias do 
com bate a inflac;:ao e ao desequillbrio no balan
c;:o de pagamentos, seremos capazes de levar 
avante nosso promissor relacionamento com 
a Africa, seja ela a que nos defronta sabre o 
Atlantica, seja a que, embora um pouco mais 
remota, sabre o Indica, ja comec;:a a voltarseus 
olhos para as possibilidades e potencialidades 
de uma aproximac;:ao como Brasil. 

No Oriente Media, temos obtido certa medida 
de ex ito em comec;:ar a atribuir substancia efe
tiva a um relacionamento cordial no plano poli
tico, mas ainda inibido, no plano econ6mico, 
por insuficiente conhecimento reciproco. 

Trata-se, a[. de introduzirmos um sentido de 
mutualidade em intercambios que nos sao por 
vezes inevitavelmente desfavoraveis em ter
mos do conjunto de trocas, dada a magnitude 
de nossas importac;:oes de petr61eo. E muito o 
que ainda temos por fazer em nosso relaciona
mento com os pafses exportadores de petr6-
leo. mas anima-nos o que temos conseguido 
realizar, em pelo menos alguns casas, no sen
tido de tornar o Brasil presente aos olhos de 
pafses com os quais pouco mais tfnhamos que 
relac;:oes diplomaticas formais. E muito o que 
ainda cab era ao Govern a acrescentar ao esfor
c;:o de aproximac;:ao com tais pafses, mas tam
bem e inegavel que esse esforc;:o s6 fara senti
do sesubstanciado par uma atuac;:aoempresa
rial mais atenta e dinamica do que a que par en
quanta Ia se tem feito sentir. 

Quanta a nossos parceiros desenvolvidos, Es
tados Unidos da America, Europa Ocidental e 
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Japao - os quais constituem tradicionalmen
te os nossos principais mercados e fontes de 
capital e tecnologia - temos conseguido 
substanciais progressos no nlvel de entendi
mento politico e na qualidade do intercambio 
economico. Vimos acompanhando de perto a 
evolu<;:ao da conjuntura economica e financei
ra em tais parses, pelos reflexos diretos que 
tem sobre nossos interesses em manter flui
dos e desimpedidos os canais de.acesso aque
les mercados. Tal acesso, que a conjuntura de 
tendencia recess iva porvezes dificulta, e obje
to de aten<;:ao con stante e intensos e cuidado
sos esfor<;:os de negocia<;:ao por parte do Go
verna brasileiro, tanto no plano bilateral quan
ta em foros multilaterais. Nesse sentido, em
bora muito ainda haja por fazer na I uta contra o 
protecionismo - pois nesse campo infeliz
mente abrem-se sempre novas frentes de 
a<;:ao - temos conseguido expressivos resul
tados na diversificacao de nossa pauta de ex
porta<;:oes, gra<;:as, em grande medida, ao di
namismo demonst_rado nos ultimos anos pe
los empresariado brasileiro, que sou be lan<;:ar
se ativamente ao exterior, ao inves de ficar es
perando que aqui nos viessem comprar, como 
no passado. 

Senhores, nossa atividade de politica extern a 
aponta em varias dire<;:6es, trilha multiples c_a
minhos, explora variadas possibilidades. As 
vezes me perguntam se um ato de relaciona
mento tem motivos politicos e de seguran<;:a, 
ou essencialmente economicos. Tenho sem
pre respondido evitando tais simplifica<;:6es. 

Umobjetivoap6ia ooutro. Sao poucofrequen
tes os casos de relacionamento bilateral clara
mente dominados porum fator singular. Por 
serem novas como experi€mcia, e complexas 
nos seus elementos componentes, sao inte
ressantes as antes impensadas potencialida
des da coopera<;:ao entre pafses em desenvol
vimento, nos seus desdobramentos de toda 
sorte. 

0 que caracteriza o dialogo Sui-Sui eo seu fei
tio criador. 0 objetivo a qui e claramente 0 de 
criar, inovar, propor formas e mecanismos de 
coopera<;:ao num campo que ainda existe pr~
cariamente. Somos, os pafses em desenvolv1-

64 

menta, diversificados e de potencial variado. 
Temos, alem disto, uma tradi<;:ao de compor
tamento internacional pautado por normas de 
coopera<;:ao, solidariedade e de equilibria. Te
mos assim a possibilidade de explorar cami
nhos uteis de encontro e de intercambio, sem 
as inibi<;:oes das diferen<;:as de poder e das ve
leidades hegemonicas. A diferenca e um ele
mento de dinamismo, de riqueza interna, e te
mos condi<;:6es de evitar que se tome um fator 
de gera<;:ao de conflitos. Estamos conscientes 
de que partilhamos a condi<;:ao basica de pals 
em desenvolvimento e de que, a partir daf, a 
coopera<;:ao internacional, com pleno respeito 
as individualidades nacionais, e uma necessi
dade. 

Nao existem constrangimentos hist6ricos a 
mostrar caminhos preferfveis ou tradicionais. 
Estamos numa fase de conhecimento mutuo 
de descoberta de oportunidades. Sabemo~ 
que as reversoes de liga<;:oes tradicionais nao 
se farao de um dia para outro, mas confiamos 
em que juntos muito poderemos fazer. 

Nao vemos a coopera<;:ao Sui-Sui como alter
nativa ao dialogo Norte-Sui, que obedece a ou
tra dinamica e incorpora outras expectativas. 
Neste, o que se pretende e reformar alga que ja 
existe, dar sentido novo aos la<;:os tradicionais 
que nos unem, pafses do Terceiro Mundo, ao 
Ocidente industrializado. Eventualmente, as 
liga<;:oes Sui-Sui, alem da sua valia intrfnseca, 
podem refor<;:ar nosso poder de barganha em 
negocia<;:6es economicas globais, sobretudo 
se passarmos de uma solidariedade de dimen
sao ret6rica para outra, de dimensao concreta 
e economica. 

0 Brasil, de sua parte, tem atuado com exito, 
em varias areas, no senti do de uma maior apro
xima<;:ao com outros paises em desenvolvi
mento. Temos, a favor desse nosso esforco, 
um trunfo de inegavel valia a partilhar com 
nossos amigos do chamado Terceiro Mundo, 
que eo da nossa pr6pria experiencia de traba
lho, em multiples setores, em condicoes de 
subdesenvolvimento. Na agricultura: na in
dustria, na engenharia civil, na area energeti
ca, e em muitos outros campos do conheci
mento cientffico e tecno16gico, tem hoje o Bra-



sil um s61ido acervo de experi€mcia, e que ja es
tamos a compartir igualitariamente com na
c;:oes de condic;:oes e problemas semelhantes. 

No plano do comercio, ao infcio da decada, tf
nhamos apenas cerca de 1 0% de nossas ven
das dirigidas a outros pafses em desenvolvi
mento. Hoje a eles destinamos quase 30% de 
nossas exportac;:oes. 0 estabelecimento de 
um tal relacionamento direto com outros paf
ses em desenvolvimento nao tem par que 
limitar-se ao plano comercial ou da coopera
diotecnica. Pode, e deve, ampliar-se, para be
~effcio recfproco, a areas - como a de finan
cas e investimentos - em que tambem exis
tem importantes possibilidades de coopera
cao alta mente produtiva no plano Sui-Sui, en
tre pafses que buscam oportunidades seguras 
e remunerativas para a aplicac;:ao de recursos 
excedentarios, e outros, como o Brasil, dota
dos de estabilidade polftica, economia dinami
ca, mercado intern a vultoso e amplos espac;:os 
territoriais e recursos naturais ainda porexplo
rar. 

Senhores, a polftica externa do Governo do 
Presidente Figueiredo e vigorosa porque au
tentica, e autentica porque representativa das 
realidades e das aspirac;:oes nacionais. E par
que, de outro lado, o Governo pauta sua con
duta par princfpios de convivencia internacio
nal como a paz, a igualdade soberana dos Esta-
dos e a nao-intervencao, que, alem de terem 
alto valor intrfnseco, t~m conteudo pratico, no 
sentido de que facilitam efetivamente o de
senvolvimento das relac;:oes entre os Estados. 

A tecnica empregada na execuc;:aoda polftica e 
a do dialogo nao s6 para solucionar problemas 
ou questoes que natural mente se colocam no 
plano externo, mas tambem para abrir novas 

horizontes de negociac;:ao, boa convivencia e 
cooperac;:ao. 0 escopo de nossa polftica e hoje 
mundial. Damas atenc;:ao diferenciada a todas 
as regioes, com o cuidado constante de ajus
tar os meios limitados de que dispomos a nos
sos objetivos. 0 requisito mfnimo para esse 
dialogo internacional e 0 respeito a ~ossa dig
nidade como nac;:ao; a esse prop6s1to, clara
mente existe uma mutualidade, uma vez que, 
de nossa parte, timbramos em respeitar todos 
os pafses: grandes ou pequenos, pr6ximos ou 
distantes. A franqueza e a confianc;:a vema ser 
caracterfsticas para o metoda de relaciona
mento. 

Esses princfpios em que se lastreia nossa ativi
dade de polftica externa, e importante assina
lar, nao se justificam apenas par considera
coes de carater etico. Eles sao a cristalizac;:ao 
da experiencia hist6rica e visam a objetivos 
concretos. E e esse, precisamente, o sentido 
mais amplo que anima nossos posicionamen
tos politicos em relac;:ao as grandes questoes 
da atualidade: o sentido de operatividade. 0 
que fazemos no ltamaraty, seja nos foros mul
tilaterais, seja no plano das relac;:oes bilaterais, 
e construir ou consolidar posic;:oes que cedo ou 
tarde terminam par exprimir-se concretamen
te, embora nem sempre quantificavelmente. 
Nossa tarefa e a de conquistar receptividade, 
estabelecer confianca, garantir respeito mu-

tuo. Cabe-nos, em suma, abrir espac;:os. Aos 
Senhores, como homens de neg6cio, cabe 
ocupa-los, para que boas relac;:oes se desdo
brem em bam intercambio, e para que bam in
tercambio se expresse em cada vez melhores 
relac;:oes de nosso pafs com as demais nac;:oes. 
S6 posso, portanto, desejar aos Sen hares exi
to em sua missao, pais assim teremos n6s no 
ltamaraty melhores condic;:oes de tambem 
alcanc;:a-lo na nossa. 
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em brasilia, o chanceler 
britanico, lord carrington 

Discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro no Pal~cio do ita
maraty em Brasflia, em 31 de julho de 1980, por ocasiao 
de almoc;:o oferecido ao Secret~rio de Estado para Neg6-
cios Estrangeiros e da Comunidade do Reino Unido da 
Gra-Bretanha e lrlanda do Norte, Lord Carrington; e o 
discurso pronunciado pelo Chanceler britanico, na mes
ma solenidade. 

SARAIVA GUERREIRO 

Excelentissimo Senhor Secretario de Estado, 

Com prazer, dou boas vindas, em nome do Go
verna brasileiro, a Vossa Excelencia, a Lady 
Carrigton e a sua ilustre comitiva, nesta pri
meira vis ita de um Chefe da diplomacia britani
ca a meu pais. 

Ao Iongo do tempo, as cantatas entre Reina 
Unido eo Brasil tem-se estendido aos mais va
riados campos, sempre deixando sal do am pia
mente positivo. Seja em materia de economia, 
finan9as e comercio, seja na cultura, ciencia 
au tecnologia, nossa coopera9ao bilateral 
delineia-se proveitosa e frutifera. 

Sao particularmente expressivos as dados re
ferentes ao relacionamento econOmico
comercial anglo-brasileiro. Dentre as mem
bros da CEE - coletivamente o maior parceiro 
comercial do Brasil - o Reina Unido ocupa Iu
gar de relevo, tendo sido responsavel, no ana 
passado, par 1 5% do intercambio global bra
sileiro com a Comunidade. 

Tambem no campo dos investimentos, a ini
ciativa privada tern sabido aproveitar, de for
ma criadora, as oportunidades de ampliar as 
rela9oes econOmicas bilaterais. 0 renovado 
interesse do empresariado britanico na econo-

mia brasileira, evidenciado pelos names que 
integram a comitiva de Vossa Excelencia, tern 
sua confirmacao nas cifras. De 1976 a 1979, 
as investimentos britanicos no Brasil cresce
ram a uma taxa media de 30%, de sorte que o 
Reina Unido e hoje um dos cinco principais in
vestidores em nosso pais. 

A esses elementos dinamizadores de nosso re
lacionamento, soma-sea importancia de Lon
dres como pra9a financeira internacional, de 
que o Brasil tern feito intenso usa. 

Par certo, tal padrao de coopera9ao s6 poderia 
alicer9ar-se em adequado nivel de entendi
mento politico, do qual, sao marcos eloquen
tes as visitas trocadas entre as Chefes de Esta
do de nossos paises. Desejo aludir, tambem, 
par sua abrangencia e flexibilidade, ao Memo
randum de Entendimento de 1975, que cobre 
materia tanto polftica, quanta econamica. 

0 dialogo anglo-brasileiro e franco, aberto e 
descontraido. Permite a convicta reafirma9ao 
dos pontos de vista de que partilhamos, assim 
como a considera9ao serena e positiva dos 
matizes que repontam nas maUirias que ve
mos par prismas diversos. 

Eis porque acredito ser particularmente impor
tante e proveitosa a nossa troca de avalia9oes 
sabre diversas materias. 
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Senhor Secretario de Estado, 

Causa-nos preocupac;:ao a multiplicac;:ao de 
tensoes internacionais. Nesta conjuntura des
favoravel, o dialogo, a serenidade e a coopera
cao sao OS instrumentos que mais nos podem 
ajudar. 0 Brasil muito aprecia a maturidade po
litica, a capacidade de negociac;:ao e as inten
c;:oes construtivas que caracterizam a atuac;:ao 
diplomatica dos paises da Europa ocidental, 
particularmente do Rei no Unido. Decorre des
sa atitude basica, muitas vezes, uma aproxi
mac;:ao significativa entre as posic;:oes brasilei
ras e as europeias. Cremos no descontraimen
to de tensoes como um meio para alcanc;:areta
pas mais altas de convivencia internacional. 

Consideramos que deva sempre ser buscada a 
harmonia entre a defesa dos interesses glo
bais comuns e a preservac;:ao dos legitimos in
teresses nacionais ou regionais. 

Para que funcionem_plenamente, os mecanis
mos de superac;:ao dos problemas de interesse 
geral devem estar abertos a participac;:ao am
pia e representativa da comunidade interna
cional. A Hist6ria todos a fazemos e de forma 
cada vez mais nitida. A paz e a seguranc;:a do 
mundo nao podem ser asseguradas par qual
quer pais ou grupo de paises isoladamente. 
Devemos reconhecer que a interdependencia 
e um caminho de dais sentidos. 

Apesar das dificuldades atuais, temos razoes 
para nutrir algum otimismo quanta ao futuro. 
Certamente nao a menor delas e a confianc;:a 
no papel que a Europa Ocidental desempenha
ra durante a pr6xima decada. Encaramos co
mo fa to alta mente positivo a consolidac;:ao das 
Comunidades Europeias, nao somente atra
ves da superac;:ao de problemas econ6micos 
existentes em seu i'imbito, mas, principalmen
te, pela crescente afirmac;:ao de sua presenc;:a 
orgi'inica no cenario politico internacional. A 
Europa tem papel relevante para o equilibria 
mundial e tem plena consciencia desse fato e 
de suas implicac;:oes. 

Caberia, neste contexto, apontar a necessida
de de uma nova concepc;:ao do relacionamento 
da Europa Ocidental com os paises em desen
volvimento em geral, e com a America Latina 
em particular. Ja nao cabe em nossos dias o 
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antigo modelo de relac;:oes, baseado em uma 
anacr6nica divisao internacional do trabalho e 
destituido de maior significac;:ao politica. 

Participac;:ao, cooperac;:ao e dialogo construti
vo; respeito mutua e adesao aos principios ba
sicos da boa convivencia internacional - tais 
como a igualdade soberana dos Estados, a 
nao-intervenc;:ao e a autodeterminac;:ao - es
tes sao os elementos essenciais que devem 
estar presentes em qualquer formulac;:ao que 
vise a tratar dos problemas politicos da atuali
dade. 

0 Brasil, Senhor Secretario de Estado, esta 
preparado para trilhar essa send a que tem por 
metas oprogresso, ajustic;:a ea harmonia entre 
as nac;:oes. 

Ao lado das dificuldades politicas conjuntu
rais e estruturais, que devemos juntos supe
rar, estao os graves desequilibrios econOmi
cos que dividem o mundo e que constituem 
ameac;:a constante a paz e a seguranc;:a interna
cional, na medida em que geram ou intensifi
cam tensoes entre os paises. Para a remoc;:ao 
desses desequilibrios, para a conquista do de
senvolvimento - objetivo tao importante 
quanta a paz e indissociavel del a- e necessa
ria que utilizemos mecanismos de negociac;:ao 
voltados para a cooperac;:ao e o respeito mu
tua; e para a observi'incia dos principios de 
comportamento internacional geralmente 
aceitos. 

A comunidade das nac;:oes se prepara para 
considerar, em conversac;:oes amplas e siste
maticas, a situac;:ao econOmica mundial, onde 
avultam os problemas do relacionamento en
tre o Norte eo Sui. Trata-se de evento ao qual 
devemos dedi car-nos com empenho e sereni
dade, pais seu exito podera conduzir a um ca
minho de paz e prosperidade, enquanto o fra
casso, consistente na simples preservac;:ao da 
situac;:ao atual, nos empurraria por caminhos 
tortuosos, habitados pelo desentendimento, 
pela tensao, pela miseria. 

Em consequencia, devemos esforc;:ar-nos ao 
maximo para que prevalec;:a a perspectiva ra
cional e mutuamente vantajosa nas negocia
c;:oes. 



De nossa parte, defenderemos, sem espirito 
de confrontac;ao, mas com a firmeza fundada 
em necessidades inarredaveis, norm as e prati
cas que favorec;am o desenvolvimento, a re
partic;ao mais justas das riquezas entre as na
c;oes, o acesso desembarac;ado ao conheci
mento cientifico e tecnol6gico, certos de que 
tais metas sao do interesse maior de todos, 
paises industrializados e em desenvolvimen
to. 

Movidos pelas imperiosas exigencias de nos
so pr6prio desenvolvimento encon6mico e pe
l a realidade do papel essencial que o co mercia 
exterior nele desempenha, conferimos parti
cular importancia a revisao das politicas prote
cionistas, tao nocivas a expansao de nossas 
exportac;oes e, consequentemente de nossa 
capacidade de importac;ao. A curta prazo, as 
praticas protecionistas fazem as vezes de re
medios her6icos, dando a impressao de favo
recer os paises desenvolvidos que as adotam. 
A Iongo prazo, contudo, seus efeitos secunda
rios sao prejudiciais a todos, pais 0 protecio
nismo, ao deformar os fluxos do comercio in
ternacional, compromete inapelavelmente os 
processos normais de desenvolvimento eco
n6mico. 

A negociac;ao conduzida com o animo de.al
canc;ar resultados positivos, Senhor Secreta
rio de Estado, e maneira segura de cooperar e 
construir um futuro melhor para todos. Assim. 
podera o Ocidente recuperar a confianc;a do 
Terceiro Mundo; indispensavel ao equilibria 
mundial; assim, cnar-se-a uma era de seguran
c;a legitima, porque fundada em nova ordem 
internacional, assentada nos principios dajus
tic;a e da eqi.iidade. 

Vossa Excelencia e um negociador habil que 
tem obtido em seus trabalhos exitos interna
cionalmente reconhecidos, tanto em ambito 
regional, quanta mundial. Julguei oportuno 
dirigir-lhe essas palavras, seguro de que Vas
sa Excelencia, alem de interlocutor particular
mente sensivel as conexoes entre a persisten
cia de situac;oes de injustic;a e pobreza eo agra
vamento das tensoes em varias partes do 
mundo, e um negociador objetivo e que nao 
tern hesitado em propor e encaminhar solu
c;oes imaginativas, mesmo para as questoes 
mais delicadas. 

Estou certo de que Vossa Excelencia tera 
oportunidade de ouvir, no decurso desta sua 
via gem por paises da America Latina, manifes
tac;oes outras no mesmo sentido das que ora 
I he fac;o. 

Nesta parte do globo, serios problemas politi
cos, econ6micos e sociais nos defrontam dia
riamente. Vivemos uma epoca de transforma
c;oes multiplas e variadas, a qual nao faltam 
momentos dificeis, que temos sabido superar. 
Temos fe em nosso futuro e esperamos poder 
contar com o permanente concurso dos nos
sos amigos, com respeito mutua e mutua van
tagem 

Senhor Secreta rio de Estado, 

lmbuidos dessa confianc;a na amizade existen
te entre nossos paises, proponho um brinde a 
saude de Vossa Excelencia e de Lady Carring
ton, ao Reina Unido e a Rainha Elizabeth II. 

LORD CARRINGTON 

Poucos visitantes podem se dizer conhecedo
res profundos do Brasil, tao vasto e variado e 
este pais. Nao obstante, posso declarar que o 
Brasil nao me e totalmente estranho, uma vez 
que tive o privilegio de vir a qui varias vezes em 
diferentes situac;oes. Fiquei real mente surpre
so quando, ao tamar posse do meu presente 
cargo em maio do ana passado, descobri que, 
apesar dos lac;os entre nossos paises terem si
do estreitados ha centenas de anos e embora 
nestes ultimos doze anos a Rainha da Gra
Bretanha e o Presidente do Brasil houvessem 
trocado visitas, nenhum Secretario Britanico 
das Relac;oes Exteriores jamais visitou o Brasil 
em carater oficial. 

Esta foi uma omissao da qual decidi tamar pro
veito. Tenho prazer em faze-lo agora. 

E impassive! visitar o Brasil sem admira-lo. E 
um pais em progresso, um pais em ascenden
cia que ocupa um Iugar de importancia cres
cente no mundo. Esta cidade, que e por si mes
ma uma demonstrac;ao da arquitetura contem
poranea no centro de um continente, simboli
za a determinac;ao que levou o Brasil a tornar
se um dos paises de crescimento mais rapido 
do mundo moderno. 
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Em minha visita, ontem, ao Estado de Pernam
buco, tive a oportunidade de apreciar algo do 
programa de desenvolvimento do potencial 
agricola do Estado, e de ver, em primeira mao, 
o ex ito dos esfon;:os com a imaginar;ao que I he 
e caracterfstica, para solucionar os proble
mas. Amanha deverei ver um importante as
pecto do desenvolvimento industrial da Ar;o·
minas, onde firmas Britanicas estao traba
lhando em conjunto com as firmas Brasileiras, 
na construr;ao da usina siderurgica. 

0 presidente de uma destas firmas esta cones
co hoje- Sir John Buckley, da Davy MacKee 
International. 

Ate 200 anos atras, os lar;os da Gra-Bretanha 
com o Brasil baseavam-se, sobretudo, em 
seus compromissos comerciais come atraves 
de Portugal. 

As atividades de alguns dos nossos mais avi
dos marinheiros daquele tempo cafram talvez 
no esquecimento. 

No seculo dezenove nossos marinheiros de
sempenharam um papel mais glorioso. Foi a 
Marinha Real que salvou a Familia Real Portu
guesa do domfnio Napole6nico e os escoltou 
ao Rio de Janeiro, auxiliando-lhes a iniciar o 
processo que levou mais tarde a lndependen
cia Brasileira. Foi o Brasil quedeu a umdos nos
sos mais brilhantes marinheiros, Lord Cochra
ne, a oportunidade de comandar uma frota. 

Quando o Brasil se propOs a grande aventura 
do desbravamento do interior, os banqueiros e 
engenheiros Britanicos se colocaram na linha 
de frente. 

Estes lar;os enfraqueceram muito, penso eu, 
devido ao escasseamento dos recursos Brita
nicos causados por duas Guerras Mundiais. 
Nao foi talvez senao ate a visita hist6rica de 
Sua Majestade a Rainha em 1 968 seguida pe
la visita do Presidente Geisel a Gra-Bretanha 
em 1 976, que as nossas relar;oes comer;aram 
assumir a freqi.iencia e intimidade que a impor
tancia internacional do Brasil e Gra-Bretanha 
pretenderia tornar naturale desejavel. 

A Gra-Bretanha matem lar;os politicos e co
merciais com todo o mundo, mas somos so-
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bretudo, um poder Europeu altamente indus
trializado, com rafzes firmes em nosso relacio
namento com os nossos parceiros Europeus e · 
Americanos, e nossa prosperidade depende, 
profundamente, da situar;ao da economia 
mundial, vivendo muito pr6ximo da linha peri
gosa das relar;oes Leste/Oeste, que divide as 
Aleman has. 

Defesa e seguranr;a sao as principais priorida
des de uma nar;ao. Para n6s a amear;a a nossa 
seguranr;a e bem clara. N6s, pafses Europeus, 
decidimos portanto, nos associarmos em 
Alianr;a com os Estados Unidos da America, 
numa posir;ao defensiva que tem preservado 
eficazmente a paz num continente destrufdo 
por muitos seculos por conflitos violentos. A 
Alianr;a consiste de nar;oes livres, portanto, as 
vezes, conflituosas. Nao obstante, a unidade 
basica do Oeste permanece ilesa; assim como 
a nossa determinar;ao em manter nossas defe
sas. 

0 relacionamento Leste/Oeste, naturalmente, 
se afigura grande no pensamento Europeu so
bre as relar;oes mundiais: nossa geografia o 
torn a inevitavel. Por outro lado, para os pafses 
em desenvolvimento no mundo, ele se torna 
mais fraco pela comparar;ao com as imensas 
dificuldades sociais, polfticas e econ6micas 
que o Terceiro Mundo enfrenta, como conse
qi.iencia de uma rapida mudanca tecnica e in
dustrial, o avanr;o crescimento.populacional e 
as conseqi.iencias da crise energetica. 

Estes problemas afetam o interesse vital de to
des n6s, tanto no mundo industrializado, co
mo no mundo em desenvolvimento. N6s na 
Europa dependemos dos pafses produtores de 
petr61eo para materia-prima e mercado. Os 
pafses produtores de petr61eo dependem de 
n6s para mercado e bens manufaturados. 

Os parses em desenvolvimento dependem dos 
pafses produtores de petr61eo e dos pafses in
dustrializados para mercado, bens manufatu
rados, petr61eo e cooperacao tecnica. Este eo 
significado da palavra "lnterdependencia". 
Enfrentamos um desafio comum. Deve-se as
segurar que o sistema econ6mico mundial se 
ada pte e evolua de tal maneira que funcionem 
eficientemente para o beneficia de todos. lsto 
nao sera facil. Devemos todos combinar a tole-



rancia e entendimento dos interesses legfti
mos dos outros pafses com a determina<;:ao 
natural na consecucao dos nossos pr6prios 
interesses vitais. E neste espfrito de coopera-
9ao que o Governo Britanico ira posicionar-se 
frente as negocia<;:oes a serem apresentadas 
na Assembh§ia Especial das Na<;:oes Unidas no 
final de agosto. 

Mencionei o problema energetico mais de uma 
vez. Ele dominou as discussoes dos Chefes do 
Governo na cupula economica, em Viena, no 
mes passado. Deve tambem dominar o pensa
mento do Governo Brasileiro. E um problema 
comum para todos n6s. 

Superficial mente a nossa situa<;:ao e a do Brasil 
parecem muito diferentes. Somas quase auto
suficientes em petr61eo com a produ<;:ao do 
Mar do Norte. A produ<;:ao do Brasil mal da para 
satisfazer suas necessidades basicas, conse
quentemente elevando de forma consideravel 
o custo do petr61eo. Portanto o Brasil necessi
ta de desenvolver outras fontes alternativas 
de energia tais como: carvao, enE>, gia nuclear 
e biomassa. N6s tambem ternos, eventual
mente, que fazer o mesmo, uma vez que o nos
so nfvel de produ<;:ao ten de a sera baixo da nos
sa demanda. Nao obstante, a nossa fonte de 
produ<;:ao nao e inesgotavel. Nossa prosperi
dade, assim como a do Brasil depende dares
tauracao da economia mundial atingida, ca
tastroficamente, equilibria, pelos aumentos 
do pre<;:o do petr61eo na decada passada. 

Descrevi com certa extensao como a Gra
Bretanha ve o mundo. Claro que e igualmente 
importante para n6s, co-participantes da Co
munidade Europeia, seber como o Brasil o ve. 
Minhas discussoes nesta manha com Vossa 
Excelencia refor<;:aram minha convic<;:ao de 
que temos muito a dizer um ao outro. Eu nao 
acredito que as rela<;:oes da Comunidade Euro 
peia como Brasil e a America Latina, em geral, 
estejam tao bem desenvolvidas como deve
riam estar. Deverfamos construir uma ponte 
entre os dais cohtinentes. Folgo em saber que 
o processo esta come<;:ando, e que a Comuni
dade Europeia eo Brasil estao negociando este 
a no um novo esquema de acordo de coopera
<;:ao. Sei que existem certas divergencias de 
ideias entre n6s, como par exemplo no comer
cia. Mas estou convicto de que nossos inte-

resses comuns sao maiores do que nossas di
vergencias. 

0 notavel historiador Britantico, Professor 
Hugh Thomas que gentilmente 
acompanhou-me nesta visita - realizou tra
balhos anteriores na Espanha e Cuba, culmi
nando com a publica<;:ao recente de An Unfi
nished History of the World. A Por~ao lncom
pleta da Hist6ria do Mundo" sera, tenho certe
za, gradativamente dominada par problemas 
economicos e sociais. Problemas em uma es
cala que o ser humano ainda nao encontrou de 
fato em uma propor<;:ao diffcil de se determi
nar. 

0 Brasil ja esta enfrentando os problemas da 
por<;:ao incompleta da hist6ria do mundo. 

E quase sem sombra de duvida que o Brasil ira 
desempenhar um papel imensamente impor
tante nessa por<;:ao da hist6ria. 

Excelencia, um dos seus predecessores, 
quando no cargo de Ministro das Rela<;:oes Ex
teriores, protestou num discurso pronunciado 
ha tres a nos atras, que o Brasil ainda encontra
va dificuldade em fazer ouvir a sua voz em 
questoes polfticas e economicas fundamen
tais ao seu destino. Eu nao acredito que este 
seja o caso agora, nem o sera no futuro. Os 
seus sucessos e, fracassos, a maneira com 
que este vasto pafs e governado, sua crescen
te popula<;:ao e economia, as estruturas polfti
cas e sociais que o envolvem, irao influenciar 
outros pafses. De qualquer modo, Vossa Exce
l en cia pode ter certeza de um ouvido atento a 
esta voz, em meu pafs. 

De nossa parte, espero que a Gra-Bretanha e a 
Comunidade Europeia possam construir no 
estreito relacionamento que temos como Bra
sil, e que baseados na amizade e como partes 
integrantes da Ordem internacional, possa
mos manter os la<;:os mais estreitos. N6s na 
Gra-Bretanha estamos conscientes das nos
sas afinidades como Brasil, que se estendem 
desde as ferrovias e tradi<;:oes navais, ate os 
fortes la<;:os intelectuais e uma comum obses
sao pelo futebol. Um grupo de visitantes im
portantes que me acompanha hoje estao aqui 
para dar prosseguimento aos nossos la<;:os co-
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merciais, como aqui estou para desenvolver 
nossas relac;:oes polfticas: Nao deverfamos ja
mais negligenciar estes la~;os. Pela calorosa 
recep~;ao e generosa hospitalidade recebidas, 
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tenho a impressao de que o Brasil e a Gra
Bretanha estao igualmente entusiasmados 
em manter estes la~;os cada vez mais estrei
tos. 



sara iva guerreiro sauda os novos 
diplomatas brasileiros 

Pronunciamento do Ministro de Estadodas Relac;:oes Exte
riores. Ramiro Sara iva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty 
em Brasilia, em 2 de setembro de 1980, ao saudar os no
vos diplomatas brasileiros. 

Tenho muito pazer em recebe-los hoje, nesse 
inlcio de suas carreiras. Os Sen hares tem gran
de responsabilidade porque representam mais 
do que cinco porcento dos quadros da carreira 
diplomatica brasileira. De modo que, se dentro 
de alguns a nos, o servi<;:o diplomatico brasilei
ro nao estiver funcionando a contento, os Se
n hares fatal mente serao responsaveis. 

2. Esta e a segunda maior turma de todos os 
tempos no Institute Rio-Branco. Creio que os 
Sen hares fizeram a escolha acertada. A carrei
ra e das mais estimulantes; os Senhores ja a 
conhecem bastante. Posso, apenas, acres
centar que o essencial e serem os Sen hares o 
que sao. Em outras palavras, nao se deixem al
terar, moldar ou modificar excessivamente 
pelas experiencias muito variadas que terao; 
ten ham semre o seu pr6prio girosc6pio intern a 
a orienta-los. Os Sen hares terao pastas agra
daveis e estimulantes, agradaveis e desesti
mulantes, pastas dificeis, pastas de sofrimen
to. Os Sen hares terao em algum momenta da 
vida - e normal - o desgaste emocional de 
separar-se dos filhos ou de conserva-los, e de 
ficarem na duvida se, criando-os no exterior, 
nao vao dificultar a sua adapta<;:ao na volta ao 
Brasil. Alem disso, como costuma ocorrer 
com os diplomatas, o nlvel de vida e a condicao 
social dos Sen hares variarao grandemente.se
gundo opals em que estejam servindo. E 6bvio 
que, ou os Sen hares encaram essas situacoes 
com naturalidade, ou se decepcionarao: sera a 
infelizes, e maus funcionarios. 

3. Acredito que, se nao fosse assir.-1, a carrei
ra seria incomparavelmente menos interes
sante. Ela oferece, tambem, enormes satisfa
coes, mesmo naqueles perlodos em que ha 
~enos trabalho ou em que se tem a impressao 
de que o que se esta fa zenda e menos relevan
te. E preciso levar em conta que esses sao pe
rlodos transit6rios; de repente, qualquer um 
dos Sen hares pode estar a bra<;:os com respon
sabilidades muito serias que dificilmente, em 
qualquer outra atividade profissional, os Se
nhores teriam ainda no inlcio da carreira. 

4. Acho inutil dar conselhos; as pessoas 
aprendem par si mesmas. 0 importante e nao 
ter ideias fixadas a priori, mas sim uma ati
tude, uma disposi<;:ao d esplrito de enfrentar as 
coisas, de procurar ser objetivo, de procurar 
resolver aquila que tiver de ser solucionado e 
de externar sempre sua opiniao, em qualquer 
nlvel da carreira. Esta e uma atividade em que, 
as vezes, um Terceiro-Secretario pode apre
sentar sugestoes sabre assuntos de Estado da 
maior relevancia. Nesse caso, deve agir como 
se a decisao coubesse a ele, nao imaginando 
que nas etapas superiores alguem va pensar 
melhor. Ele deve sentir, nesses mementos, a 
tensao de quem vai decidir, a ten sao que senti
ria se fosse o Presidente da Republica. Mas de
ve tambem estar certo de que, se sua opiniao 
nao for acolhida, o diplomata, com a maior dis
ciplina, tem de cumprir o que for decidido. 
Nunca deve limitar-se ao minima, como se nao 
devesse arriscar opiniao, e sim procurar ver 
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que essa opiniao tenha fundamento em pes
quisa, tenha fundamento num pensamento ra
cional e objetivo. 

5. Os Senhores terao de viver a sua vida, a 
sua carreira. Portanto, o melhor que posso fa
zer e desejar-lhes todas as felicidades e formu
larvotos para que cad a um dos Senhores, eSe
nhoras, tenha as melhores oportunidades, e 
que todos sejam funcionarios capazes, uteis, 
felizes tambem na sua vida privada. Desejo 
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que todos sirvam ao Brasil, a nossa Na<;:ao co
mo um todo, sempre com naturalidade, entu
siasmo e discre<;:ao, porque esta e uma Carrei
ra. por defini<;:ao, discreta. E podem estar cer
tos de que no curso do tempo - nao necessa
ria mente a cada instante, ou na oportunidade 
em que se espera- no curso do tempo, o que 
conta e a compet~ncia, eo bom servi<;:o. 

Muito prazer em conhec~-los. Muitas felicida· 
des a todos. 



ministro das relacoes exteriores 
do urugu8i visita brasilia 

Discursos do Ministro de Estado das Rela<;:Cies Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, e do Ministro das Rela<;:oes Ex
teriores do Uruguai, Adolfo Folie Martinez, no Palacio do 
ltamaraty em Brasilia, em 10 de setembro de 1980, por 
ocasiao de jantar o'ferecido ao Chanceler uruguaio. 

SARAIVA GUERREIRO 

Senhor Ministro Adolfo Folie Martinez, 

Cabe-me o grande prazer de saudar, em nome 
do Governo brasileiro, Vossa Excelemcia e a 
comitiva que o acompanha. Recebe-los nesta 
Casa onde quotidianamente se perpetua a me
m6ria do Barao do Rio-Branco, nome tao liga
do a uma autentica profissao de fe no futuro 
das relacoes brasileiro-uruguaias, sensibiliza
me de maneira muito especial. 

Vossa Excelencia, tanto quanto eu, bem pode 
aquilatar o alcance extraordinario da visao do 
patron ada diplomacia brasileira. Somas capa
zes de facilmente testemunhar essa realidade, 
pais compartilhamos a coincidencia de, no 
curso de nossas vidas profissionais, haver
mas cada um prestado servi«;:os no outro pais 
- Vossa Excelencia na Embaixada uruguaia 
no Brasil e eu na Embaixada brasileira no Uru
guai. 

Rever Montevideu, no mes passado, por oca
siao da assinatura do Tratado da Associa«;:ao 
Latina-Americana de lntegraqao, 
proprocionou-me, mais uma vez, desfrutar da 
nobre hospitalidade e da simpatia dos uru
guaios, marcas constantes dos dias que vivi 
naquela capital. 

A presen«;:a de Vossa Excelencia entre n6s, 

justa mente no a no em que o U ruguai come mo
ra o sesquicentenario do juramenta da sua pri
meira Constitui«;:ao, reafirma os antigos la«;:os 
de profunda e fraternal amizade que unem 
nossos paises e testemunha a disposi«;:ao de 
ambos Governos de manterem o alto nivel de 
sua coopera«;:ao e de marcarem a evolu«;:ao das 
rela«;:oes bilaterais com resultados proveito
sos e frutiferos. A estada de Vossa Excelencia 
em Brasilia tambem traduz o desejo do Brasil e 
do Uruguai, apesar do muito que ja realizaram, 
de examinarem conjuntamente as perspecti
vas de alcan«;:arem novas e intensas formas de 
colabora«;:ao. 

Creio dispensavel real«;:ar os elos tradicionais 
entre ambos os povos. lrmanadas por estrei
tos vinculos da hist6ria e da geografia, as duas 
na«;:oes tem desenvolvido em variados cam
pos de atividade humana coopera«;:ao provei
tosa a seus povos. Dotados de potencialida
des econ6micas acentuadas pelo seu grau de 
complementaridade, nossos paises cedo 
compreenderam que seus interesses perma
nentes mais legitimos lhes apontam o cami
nho do fortalecimento de suas relacoes, com 
base na lealdade e franqueza recfprocas. E es
se o espirito que tem invariavelmente presidi
do os entendimentos entre brasileiros e uru~ 
guaios. 

Senhor Chanceler Folie Martinez, 

0 Brasil eo Uruguai estao resolutamente dedi-
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cados a alcanc;:ar padroes de bem-estar para 
seus povos compatfveis com as aspirac;:oes 
que todo homem pode modernamente acalen
tar. E com satisfac;:ao que veri fico a continuida
de e a fluidez do nosso dialogo, facilitado por 
uma disposic;:ao sincera de encontrar soluc;:oes 
harm6nicas para os problemas que afetam na
c;:oes como as nossas em demanda da plenitu
de do desenvolvimento econ6mico e social. 
Estamos c6nscios dos obstaculos que se ante
poem a consecuc;:ao de tais objetivos, e na es
trada que trilhamos estamos certos de que so
mente somando nossos esforc;:os poderemos 
atingir os prop6sitos visados. 

No contexto latino-americano, o Brasil, se
guindo as diretrizes trac;:adas pelo Presidente 
Joao Figueiredo, esta persuadido da necessi
dade de serem encontradas formas de integra
c;:ao mais aperfeic;:oadas, suscetfveis de impul
sionar o desenvolvimento e o intercambio na 
area e de tornar mais eficaz a presenc;:a da re
giao nas negociac;:oes econ6micas com os par
ses mais adiantados. Acreditamos que, no en
calc;:o desses fins, o fortalecimento da amizade 
e da cooperac;:ao entre nossos pafses constitui 
via plenamente val ida e adequada. Parece-me 
que, nesse sentido, o Tratado da Associac;:ao 
Latina-Americana de lntegrac;:ao, ao qual an
tes me referi, firmadoemagostoultimoemsua 
acolhedora capital, oferece novas perspecti
vas condizentes com a nossa 6tica da real ida
de dos nossos pafses. 

Dentro desse panorama, o Uruguai tem, para 
n6s, um particular significado. As afinidades 
antigas, os lac;:os espirituais e hist6ricos, que 
tao pronto reciprocamente se forjaram, foram 
consolidando e ganhando rumo decisivo e ad
quiriram a maturidade que reflete o mutuo res
peito e a s61ida amizade. 

0 vasto arcabouc;:o jurfdico em que se assen
tam nossas tradicionais relac;:oes adquiriu ex
pressivas dimensoes no correr da ultima deca
da. A gama de atos bilaterais cele
brados na cidade de Rivera, em junho de 
1975, atesta, de modo eloqi.iente, nossa von
tade comum de desenvolver variadas formas 
de intercambio num leque que abrange tao dis
tintos quanto significativos ramos de ativida
des. Dentre esses instrumentos cabe especial 
relevancia ao Tratado de Amizade, Coopera-
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c;:ao e Comercio, acordo-quadro de elevada 
hierarquia diplomatica, capaz de gradual men
te mobilizar potencialidades de ambos paises 
em busca de realizac;:oes de destacado porte. 
0 Protocolo de Expansao Comercial, firmado 
na mesma ocasiao, destaca-se tambem como 
poderoso incentivo das correntes mercantis. 

Os programas de cooperac;:ao bilateral ora em 
curso entre as duas nac;:oes deixam patente o 
espfrito de confianc;:a mutua que anima e im
pulsiona o amplo espectro do relacionamento 
brasileito-uruguaio. 

Vemos, como muito expressiva, a cooperac;:ao 
em que nossos Govenos se encontram reuni
dos na regiao da Lagoa Mirim .. 

Nesse mesmo espfrito, o Brasil, que timbra em 
sempre robustecer os vfnculos fraternos que 
associam brasileiros e uruguaios, vem coope
rando efetivamente para a implantac;:ao da hi
dreletrica de Palmar, obra destinada a atender 
necessidades energeticas, que, como bem sa
bemos, tao relevante peso ocupam em nossas 
economias. 

Os contatos a nfvel publico e privado se desen
volvem na esfera do intercambio comercial, na 
qual se pode divisar um· futuro promissor. A 
soma das transac;:oes comerciais entre um e 
outro pafs passou da casa dos 230 mil hoes de 
d61ares, em 1978, para quase400 mil hoes de 
d61ares no ano passado. 

A esses dados, que revel am o dinamismo com 
que se expandem as correntes bilaterais de co
mercia, deve ser acrescentado outro aspecto 
de fundamental importancia, qual seja, uma 
salutar e continuada diversificac;:ao de produ
tos inseridos nesses circuitos, complemen
tando a expansao quantitativa das trocas co
merciais com progressos qualitativos de sen
sfveis repercussoes em nossas economias. 

0 dinamico panorama ja alcanc;:ado pelo rela
cionamento de dois povos ligados nao s6 pel a 
contigi.iidade territorial, mas por s61idos pon
tos de contato em suas trajet6rias no tempo, 
sera, durante a visita de Vossa Excelencia, 
alargado com a celebrac;:ao de novos instru
mentos jurfdicos, em beneffcio de ambas na
c;:oes. 



0 importante, para alt§m dos acordos concluf
dos, em que inscrevemos aqueles que agora 
firmamos e que Vossa Excelencia tao pronta
mente destaca, e a atitude, a disposi<;:ao que 
nos anima, a objetividade com que trabalha
mos para o futuro e para o bem-estarde nossos 
povos. 

Creio, portanto, Senhor Ministro, que nossos 
pafses se encontram no caminho certo que le
va a uma proffcua colabora<;:ao, mutuamente 
vantajosa e equhatfva, pautada no respeito as 
peculiaridades de cad a parte. 0 tradicional en
tendimento e os permanentes tra<;:os de uniao 
e boa vizinhan<;:a que marcarem e ainda mar
cam a hist6ria das rela<;:oes entre nossos par
ses sao a prova da confian<;:a que nos guia, e 
darao sempre o enquadramentodas modal ida
des de coopera<;:ao futura. 

Nesse espfrito, convido os presentes a comigo 
erguerem suas ta<;:as em homenagem a pros
peridade da Na<;:ao uruguaia, ao progresso das 
rela<;:f>es brasileiro-uruguaias e a saude felici
dade pessoal de Sua Excelencia o Presidente 
Aparicio Mendez e de Vossa Excelencia e da 
Senhora de Folie Martinez. 

Muito obrigado. 

ADOLFO FOLLE MARTiNEZ 

Cabeme en primer termino agradecer viva
mente vuestros generosos conceptos verti
dos sobre mi persona. Los recibo como una de
mostraci6n de Ia nobleza de vuestros senti
mientos, espejo de los sentimientos de esta 
gran naci6n hermana. 

Ello representa un eslab6n mas que se agrega a 
Ia cadena afectiva con que hemos sido rodea
dos desde nuestra llegada a Ia Republica Fede
rativa del Brasil, por parte de sus autoridades 
de Gobierno y de su pueblo. 

Ese contorno amistoso y hospitalario ha sido el 
marco adecuado para hacer fructffera Ia tarea 
comun a que nos hemos abocado, en oportuni
dad de mi visita. 

Permftame, Vuestra Excelencia, insistir una 
vez mas en lo que consideramos el nucleo cen
tral de nuestros contactos: Ia reafirmaci6n de 

un proceso continuo e ininterrumpido de fran
ca, leal y estrecha colaboraci6n entre nuestros 
dos pafses. 

Colaboraci6n que, extendida en el tiempo y 
con firmes rafces desde el inicio de nuestras 
naciones, es ejemplo de cooperaci6n sobera
na, libremente asumida desde Ia convicci6n 
sincera y ejercida en los valores permanentes 
del dialogo y Ia amistad. 

En un mundo cuyos protagonistas son cada 
vez mas interdependientes en todos los cam
pos del quehacer humano, sin que sepan mu
chas veces esquivar los conflictos que surgen 
de tal interdependencia, Uruguay y Brasil han 
sabido instrumentar las vfas habiles y armo
niosas que llevan al planteo de aspiraciones e 
interrogantes, a Ia busqueda de respuestas 
eficaces y al encuentro de soluciones perma
nentes. 

Diffcil resulta resaltar sabre los otros un sector 
de esa cooperaci6n. Dada Ia trascendencia 
que tiene, en lavida misma de los pueblos y las 
naciones, creemos sin embargo que podemos 
referirnos primero al campo econ6mico. 

Desde esta perspectiva es de singular impor
tancia destacar el esfuerzo que los pafses en 
vfas de desarrollo estan realizando, para en
frentar algunos fen6menos que pueden tener 
graves consecuencias para sus legftimos inte
reses. 

El mas importante es el proteccionismo, que 
en los ultimos aiios ha adquirido magnitudes y 
caracterfsticas nuevas, causando enorme 
preocupaci6n a los pafses latinoamericanos, 
dado que las nuevas restricciones al comercio, 
aplicadas de manera sistematica, afectan se
riamente al crecimiento dinamico de nuestras 
exportaciones, del cual depende, en buena 
medida, Ia ampliaci6n y racionalizaci6n de Ia 
producci6n interna y las posibilidades de crear 
fuentes de trabajo para Ia creciente mana de 
obra. 

Frente a las implicaciones de ese proteccionis
mo para Ia economfa mundial, y muy especial
mente para las economfas de nuestras nacio
nes, es ineludible convenir e instrumentar un 
programa de acci6n internacional coordinado. 
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En este sentido, dentro de los foros pertinen
tes, los pafses latinoamericanos deben formu
lar politicas de acci6n a corto plazo, para frenar 
el incremento de medidas proteccionistas, 
que se puedan articular y complementar con 
otras de mediano y largo plaza. 

Pero, puede sostenerse que el proteccionismo 
es s61o coyuntural, mientras son permanen
tes, estructura y principios in justos que con
salida ron un arden econ6mico que debe ser re
visado y puesto al dfa. 

Pilar fundamental del programa de acci6n para 
el establecimiento de un arden econ6mico in
ternacional fund ado en nuevas principios es Ia 
cooperaci6n en ese campo de los pafses en de
sarrollo. 

La promoci6n de !a cooperaci6n regional y su
bregional debe efectuarse en forma coordina
da, a traves de los esquemas formales de coo
peraci6n e integraci6n existentes. 

En lo que tiene que ver con America Latina, 
tres caminos deben conducir al objetivo de Ia 
integraci6n econ6mica, que permitira afirmar 
Ia presencia de Ia regi6n en el contexto mun
dial: el Sistema Econ6mico Latinoamericano, 
Ia nueva Asociaci6n Latinoamericana de lnte
graci6n, en el plano multilateral, y los conve
nios de naturaleza bilateral. 

El SELA constituye un instrumento flexible 
que debe desempeiiar un papel destacado 
dando impulso a acciones de cooperaci6n en 
campos concretos y tendientes a Ia definici6n 
de posiciones comunes de Ia regi6n para nego
ciaciones en foros internacionales o para apro
vechar Ia potencial capacidad conjunta de ne
gociaci6n y compra de America Latina. 

Debemos convencernos que ellogro de Ia me
ta vital de nuestro desarrollo es, en primer ter
mino, de nuestra propria responsabilidad. Me
diante Ia acci6n colectiva de America Latina en 
las negociaciones internacionales y Ia conse
guiente elevaci6n de su poder negociador, se 
lograra que Ia cooperaci6n econ6mica interna
cional, en el marco de un nuevo arden, sea el 
complemento necesario para el cabal cumpli
miento de nuestros objetivos regionales. 
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En segundo Iugar debe tenerse en especial 
consideraci6n el nuevo tratado de Montevideo 
1990, que crea Ia Asociaci6n Latinoamarica
na de lntegraci6n. Recogiendo lo aprovecha
ble de Ia experiencia anterior, se han introduci
do al esquema de Ia ALALC reformas que per
miten ajustarlo a las exigencias actuales, con 
el objeto de devolver al proceso de integraci6n 
su mecanismo original, dotandolo de una ma
yorflexibilidad, que supere Ia rigidez de los ins
trumentos actuales y, en especial, facilite el 
funcionamiento de acuerdos bilaterales o su
bregionales. 

En tercer Iugar, nuestro pais asigna especial 
importancia a Ia concertaci6n de acuerdos bi
laterales, en particular, con los pafses de Ia su
bregi6n, como mecanismo de integraci6n pa
ralelo y complementario de los diversos es
quemas multilaterales. De a hi el alto interes en 
impulsar nuestras relaciones con Brasil, na
ci6n con Ia cual existen realidades y posibilida
des de un intenso intercambio comercial y nu
merosos campos factibles de complementa
ci6n. 

En ese sentido, Ia experiencia recogida duran
te Ia vigencia del Protocolo de Expansi6n Co
mercia!, entre nuestros dos pafses, es indices 
elocuente de los amplios resultados que pue
den alcanzarse, con un instrumento agil en Ia 
esfera del intercambio comercial y Ia adecua
da complementaci6n que es su eje dinamiza
dor. 

Toda colaboraci6n esta basad a en Ia confianza 
recfproca. Los hermanos nose rinden cuentas 
de su accionar: se comprenden en sus desve
los y se estimulan en sus progresos. Pese a el
la, queremos hoy mostrarle a nuestro noble 
hermano, las dos columnas sabre las cuales se 
asienta el templo de nuestro desarrollo: esta
bilidad en lo politico y fortalecimiento en lo 
econ6mico. 

Las victorias obtenidas en el campo de Ia eco
nomfa hablan a las claras del acierto de las polf
ticas seguidas, con rumba firme y decisi6n te
naz. A pesar del transtocamiento de todas las 
previsiones como consecuencia de Ia crisis 
energetica mundial, Ia economfa uruguaya ha 
sabido sortear, como pocas, los arrecifes que 
asoman en el mar de Ia economfa mundial. La 



consolidaci6n de las exportaciones tradicio
nales y el acrecentamiento vertiginoso de las 
no tradicionales, si bien no alcanzan aun a cu
brir el deficit de nuestra balanza comercial, 
han permitido paliar el incremento brutal del 
manto de nuestras importaciones derivado de 
los incesantes aumentos en el precio de los hi
drocarburos. El prestigio que ha adquirido Ia 
plaza uruguaya como mercado de capitales y 
el considerable au men to de las inversiones re
productivas han tonificado sensiblemente a Ia 
economla nacional. En muchos sectores de Ia 
actividad se observa un incremento del salario 
real y los Indices de desocupaci6n registran 
porcentajes cada vez mas bajos.En el ambito 
presupuestal, en un fen6meno poco comun en 
los palses en vias de desarrollo, se comprueba 
un superavit fiscal en los ultimos ejercicios. Fi
nal mente, aun cuando los porcentajes puedan 
ser abatidos para asimilarlos a los existentes 
en los palses desarrollados, se ha conseguido 
detener el empuje inflacionario, conteni{mdo
lo en niveles estables en los ultimos afios. 

El mejoramiento del nivel de vida de nuestro 
pueblo, Ia elevaci6n y dignificaci6n del ser hu
mano, base de nuestra comun concepci6n 
personalista del Estado, es hoy en Uruguay 
una realidad que puede ser exhibida con orgul
lo ante el concierto internacional. 

Como V. E. comprende y permltaseme reite
rarlo, Ia amistad entre pueblos y naciones y su 
permanencia hecha fecunda en obras y reali
zaciones, noes solo un ambito del senti mien
to, sino tambien del conocimiento. Se quiere 
conocer mas y mejor aquello que se estima. 

De esa manera, desde Ia amistad de nuestros 
dos pafses, avalada en el tiempo yen las con
creciones, es util que recuerde Ia historia re
ciente de Uruguay. 

Vfctima de una agresi6n exterior e interior, 
Uruguay vi6 primero poner en tela de juicio y 
luego casi desaparecer las coordenadas mas 
significativas de su propio ser nacional, las 
constantes mas tradicionales de su forma de 
convivencia comunitaria. Atacado, mi pafs se 
defendi6 y defendiendose triunf6. 

No voy a negar a V. E. que Ia experiencia fue 
traumatica. Es que estaban en juego casas 

muy importantes, esenciales, dirfamos, como 
para que pudiera superarse ese grave momen
ta sin consecuencias. 

El proceso que vive mi pals, sus protagonistas 
cfvico-militares, con lucidez y firmeza supie
ron enfrentar Ia situaci6n. Lucidez y firmeza 
para rechazar y veneer a Ia desquiciante sub
versi6n. Firmeza y lucidez para trazar los cami
nos que siguieron a aquella victoria, caminos 
que no son, en definitiva, otros que los de Ia re
construcci6n de Ia democracia uruguaya -
tradicional definici6n politico-cultural de 
nuestra comunidad -, de forma de hacerla 
mas fuerte, mas eficaz, mas inatacable. 

A esos efectos se marcaron rumbas ciertos y, 
en un ejemplo afortunado de autocontrol y de 
asumida responsabilidad, el Gobierno de Uru
guay, se marc6 metas que definfan, en un 
compromiso con el palsy su futuro, su acci6n 
en el tiempo. 

Surgi6 asf el cronograma de agosto de 1978. 

La mala informaci6n, Ia desinformaci6n, el es
cepticismo militante y propagandfstico, desde 
el exterior, neg6 Ia validez de aquel cronogra
ma politico y Ia profundidad asumida en ese 
compromiso. Pero el tiempo ha pasado y el 
cronograma politico, con todo Ia que significa, 
se ha cumplido puntualmente. 

El pueblo oriental se prapara para dar su vere
dicto, el unico legftimo y legitimador, en una 
democracia, sabre un nuevo texto constitu
cional, el pr6ximo mes de noviembre. La discu
si6n sabre las pautas que son marco del nuevo 
texto constitucional es amplia y fecunda. Se 
opina y dialoga y polemiza sabre sus definicio
nes. PorIa prensa oral y escrita se practica un 
constante intercambio de ideas, que es fo
mentado y ayudado por el propio Gobierno. Y 
ella, V. E., esdebidoal hecho- inscriptoenla 
mejor tradici6n uruguaya -, que el Gobierno 
de mi pais no quiere veneer, sino convencer, 
no quiero practicar el gesto autoritario, sino 
dejar en manos del electorado Ia decisi6n mas 
Iucida y mejor informada sabre Ia carta magna 
que hade regir los destinos de Ia Republica. 

Paralelamente a esa vigorosa y nutrida discu
si6n nacional, los partidos politicos- base in-
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discutible y reconocida de Ia democracia uru
guaya - retornan a su funci6n catalizadora, 
despues de un parentesis que fue inevitable y 
necesario. 

Cualquier observador de Ia realidad uruguaya, 
a poco que conserve el minimo de objetividad, 
podra confirmar lo que aqui expreso. Todos 
los dias, los meaios de difusi6n masiva regis
tran en toda su riqueza y vitalidad, riqueza y vi
talidad que incluyen, 16gicamente y como cor
responde, Ia contradicci6n y Ia polemica, el re
nacer de los Partidos y su recobrada vigencia 
en Ia vida civica de nuestro pais. 

De tal suerte, el cronograma politico oportuna
mente anunciado no s61o es cumplido en su 
parte formal, en los plazos que se marcaba, en 
las metas que ponia como fin, sino tambien en 
su parte sustantiva, en ese aspecto profunda y 
cualitativo que da sentido y significaci6n a to
do el proceso. 

Este aiio, liberrimamente, el pueblo uruguayo 
se dara un nuevo texto constitucional y el a no 
pr6ximo, de manera igualmente libre, como su 
tradici6n y su historia lo mandan, el pueblo 
uruguayo eligira a las autoridades de Gobier
no. 

Las etapas pasan y se cumplen, dando - en 
los hechos - valor concreto al compromiso 
aludido. Nada saca, ni sacara, al Gobierno de 
mi pais de ese rumbo. Y quien nolo comprenda 
o no lo quiera comprender quedara al margen 
de tan noble tarea, autocondenado y descalifi
cado por su propria miopia, por su propia inca
pacidad de camp render Ia hora hist6rica que le 
ha tocado vivir y las exigencias insoslayables 
que de ella surgen. 

Este es, hoy, el pais que prosigue su dialogo 
amistoso y fecundo con el vuestro, Excelen
cia. 

Gracias a Ia gentil invitaci6n de V. E. he llegado 
a esta tierra brasileiia, siempre record ada, a las 
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pocas horas de celebrarse un nuevo aniversa
rio del inaugural Grito de lpiranga, afirmaci6n 
soberana de este admirable pueblo. 

Y el ambito de Ia historia siempre es propicio, 
cuando Ia invocaci6n no es ret6rica sino me
moria asumida, para las tareas mas nobles y 
los trabajos mas provechosos. 

Confiamos por ella plenamente que esta, 
nuestr~ visita, inscripta en Ia semana que re
cuerda el Grito de lpiranga, sea util en Ia edifi
caci6n, constante y renovada, de ese hermosa 
edificio que es Ia amistad uruguayo-brasileiia. 
Edificio que todos construimos, generaci6n 
tras generaci6n, fieles al mandata de nuestros 
mayo res, como a Ia respuesta que nos exija ca
da una de las horas presentes en las que Ia his
tori a nos tiende sus sucesivos desafios. 

Par uruguayos y por brasileiios americanos, 
los uruguayos y los brasilenos sabemos que, 
desde nuestras respectivas aventuras nacio
nales, participamos en Ia gran aventura que es 
America, nuestra America, dimensi6n ultima 
de nuestro orgullo y de nuestro compromiso. 

Permitaseme, porIa tanto, V. E. que para a·fir
mar ese orgullo y ese compromiso, hag a mio lo 
dicho, y de una manera admirable, par hijo de 
esta tierra. En Ia Villa Rica del genial Aleijadi
nho, del heroico Tiradentes y de Ia dulce Mari
lia de Gonzaga, otro de los lnconfidentes, Ina
cia Jose de Alvarenga Peixoto, mostraba yael 
orgullo de saberse americana: "lsso que Euro
pa barbaria chama/ Quao diferente e para 
quem ama/Os ternos lac;;os de seu patrio ber
co". 

En esa dimensi6n americanista, invito a las 
ilustres personalidades presentes a elevar 
nuestras capas en testimonio de Ia peremne 
amistad uruguayo-brasilef'la, en homenaje al 
pueblo brasilef'lo y par Ia ventura personal de 
Su Excelencia el Sef'lor Presidente Joao Bap
tista de Figueiredoy Sef'lora y de Vuestra Exce
lencia y Senora de Saraiva Guerreiro. 



chanceler brasileiro: franqueza e compreensao nos 
entendimentos brasil-uruguai 

Excelentissimo Senhor Ministro Folie Marti
nez, 

A especial satisfa<;:ao de receber Vossa Exce
l~ncia e sua comitiva em Brasilia, soma-semi
nha alegria de rever o colega eo amigo de tan
tos anos. 

A estada de Vossa Excel~ncia e coroada pela 
inaugura<;:~o desta sede diplomatica, que vern 
juntar suas bel as lin has arquitet6nicas a confi
gura<;:ao estetica e inovadora da nossa capital. 
E uma contribui<;:ao que Brasilia acolhe com 
grato e comensuravel prazer. 

Sua presen<;:a trouxe novas oportunidades de 
trocarmos opinioes, com a franqueza e a com
preensao que caracterizam as entendimentos 
entre nossos pafses, acerca de assuntos in
cluidos na larga esfera de interesses comuns. 
No dial ago com Vossa Excel~ncia, Senhor Mi
nistro, sempre encontrei o espirito construtivo 
e a sensibilidade do experiente diplomata de 
brilhante trajet6ria profissional. 

a assinatura de atos 
entre o brasil e o uruguai 

SARAIVA GUERREIRO 

Excelentrssimo Senhor Chanceler Folie Marti
nez, 

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saude, 

Discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, na Embaixada 
do Uruguai em Brasilia, em 11 de setembro de 1980, por 
ocasiao da recep<;:ao que lhe foi oferecida pelo Ministro 
das Rela<;:Oes Exteriores do Uruguai, Adolfo Folie Marti
nez. 

Os atos que firmamos, as assuntos que abor
damos, as conversa<;:oes que se realizaram en
tre nossos assessores, conferem a esta visita 
a marca da continuidade da coopera<;:ao 
brasileiro-uruguaia. Reflete ela o que nossos 
paises ja fizeram, traduz a disposi<;:ao com que 
nos dedicamos ao que conjuntamente pode
mos e devemos fazer. Sabemos que, sabre po
vos que se respeitam e se estimam, nao t~m Iu
gar caminhos solitaries na send a do progresso 
e do bem-estar. Essa e a estrada que escolhe
mos com firme convic<;:ao, e na qual o nosso ja 
tertii relacionamento esta destinado a multipli
car seus frutos. 

Pe<;:o a todos aqui presentes que comigo brin
dem a prosperidade crescenta da Republica 
Oriental do Uruguai, as rela<;:oes entre nossos 
paises e a saude e ventura pessoal de Sua Ex
cel~ncia o Presidente Aparicio Mendez, de 
Vossa Excel~ncia, da Senhora de Folie Marti
nez e dos ilustres integrantes de sua comitiva. 

Discursos dos Chanceleres Sara iva Guerriro e Adolfo Folie 
Martfnez, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 11 de 
setembro de 1980, par ocasiao da solenidade de assina
tura de atos entre o Brasil e o Uruguai. 

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado de 
Previd~ncia e Assist~ncia Social, 

Os documentos que acabamos de assinar re
fletem expressivamente o espfrito das rela
c;:oes brasileiro-uruguaias. Demonstram o 
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exemplar relacionamento que nossos paises 
vern mantendo, ao Iongo do tempo, no qual a 
amizade, a coopera<;:ao espontanea eo respei
to mutua sao tra<;:os marcantes e permanen
tes. 

Com efeito, a troca dos instrumentos de ratifi
cacao do Acordo de Previdencia Social bern 
co~o o Ajuste Administrative indispensavel a 
sua execu<;:ao, que formalizamos nesta ceri
mOnia, respondem ao desejo e ao interesse de 
nossos povos de lograrem o amparo a que fa
zem jus pelo seu trabalho, mediante o acesso, 
num e noutro pais, aos beneficios da previden
cia social. 

0 Acordo de Coopera<;:ao Sanitaria, ora firma
do, concorrera, sobretudo nas regioes pr6xi
mas a nossa fronteira comum, para a eleva<;:ao 
dos padroes de saude das popula<;:oes. 

As Notas que trocamos propondo a orienta<;:ao 
de comissao binacional para o estudo de urn 
Acordo sabre turismo oferecem promissoras 
perspectivas para a intensifica<;:ao do melhor 
conhecimento mutua dos povos e das cultu
ras do Brasil e do Uruguai. 

Da mesma maneira, as duas Notas que firma
mas sabre consulta aeronautica, a primeira 
que coloca em vigor a ata final da segunda reu
niao de consulta aeronautica entre autorida
des brasileiras e uruguaias e a outra aprovando 
o memoranda de entendimento sabre linhas 
aereas nao regulares de carga entre Brasil e 
Uruguai, sao instrumentos de extrema rele
vancia pratica e contribuirao para facilitar o in
tercambio entre os dais pafses, inclusive no 
campo comercial. 

Creio, portanto, Senhor Ministro, que os atos 
que ora consagramos demonstram o continuo 
desdobramento da coopera<;:ao levada a cabo 
par nossos Govern as em variados setores, as
sim como o comunicado que emitimos se refe
re adequadamente aos diversos temas de inte
resse comum de que tratamos, de forma fran
ca e cordial em nossas conserva<;:oes. 

Em diversas oportunidades, tenho salientado 
a importancia que o Governo brasileiro atribui 
ao seu relacionamento com os pafses vizi
nhos. Par tradi<;:ao, tern o Brasil adotado. co-
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mourn dos principios fundamentais de sua po
litica exterior, a manuten<;:ao do dialogo fluido 
e mutua mente proficuo com as na<;:oes irmas, 
as quais nos ligam afinidades profundas. 
Acredito que estamos contribuindo para criar 
urn relacionamento de confian<;:a entre as na
<;:5es, para acelerar a integra<;:ao continentale 
refor<;:ar a posi<;:ao de nossa regiao na comuni
dade internacional. 

E, pais, com prazer muito especial que veri fico 
que o Brasil eo Uruguai perseguem, com rea
lismo, a meta comum de uma coopera<;:ao 
crescente em todos os setores, inspirados nu
ma politica de benetica integra<;:ao, baseada 
no respeito mutua que leva em conta as pecu
liaridades de urn e outro pafs e tern par objetivo 
ultimo 0 bem-estar de seus povos. 

Muito obrigado. 

ADOLFO FOLLE MARTi NEZ 

En un mundo singularizado par Ia interdepen
dencia de las naciones y de su problematica 
comun, pero tambien surcado par divisiones 
ideol6gicas, econ6micas, etnicas y aun reli
giosas, Ia Republica Federativa del Brasil y Ia 
Republica Oriental del Uruguay ofrecen una 
vez mas a Ia comunidad de naciones, el ejem
plo de su cooperaci6n desinteresada y de su 
tradicional amistad. 

En Ia declaraci6n conjunta que hoy suscribi
mos dejamos testimonio de Ia coincidencia de 
nuestras concepciones en los distintos cam
pos que Ia misma abarca. 

Noes esta Ia oportunidad para ahondar en ca
da uno de los temas especfficos que se inclu
yen en dicho documento, cuyo examen parti
cularizado requirirfa una amplia exegesis. 

Sirva ella como afirmaci6n de Ia voluntad co
mun de nuestros Gobiernos, del imperativo 
dictamen de nuestros pueblos, de buscar, en 
Ia comprensi6n y en el dialogo, en el respeto 
mutua yen Ia tolerancia, el trazado de nuevas 
y aun mas amplios derroteros de colaboraci6n 
y de Fraternidad. 

Por esos caminos, que no hacen sino seguir las 
sendas que ya diseflaran nuestros mayores, 



transitaran las nuevas generaciones de brasi
lenos y uruguayos, para formar, junto con los 
otros hermanos de Ia regi6n, Ia juventud de un 
continente signado porIa paz y el desarrollo in
tegral de sus pueblos. 

El incesante desaffo que imp one Ia renovaci6n 
de los problemas econ6micos, tecnicos y so
ciales, hace que el caudal vigoroso de Ia coo
peraci6n entre nuestros dos pafses se acre
ciente con el a porte de nuevas y ricos afluen
tes. 

En los ultimos anos se han suscrito y entrada 
en vigencia entre nuestros dos pafses numero
sos textos que marcan una colaboraci6n es
trecha y sustantiva en diversos campos de Ia 
actividad social, econ6mica y cultural de nues
tras patrias. 

Hoy procedemos a Ia suscripci6n de estos 
acuerdos. Manana, nuevas necesidades de
terminaran nuevas soluciones en otros cam
pos. Pero Ia idea final, el objectivo directriz que 
una Historia comun nos senala permanecera 
inalterable: Ia cooperaci6n en aras de un mejor 
destino para nuestros pueblos. 

El Convenio de Seguridal Social del 2 7 de ene
ro de 1978, cuyo canje de ratificaciones efec
tuamos en este acto, da trascendente solu
ci6n a los problemas que en este campo de Ia 
seguridad social pudieran suscitarse para los 
trabajadores de uno de los pafses en el territo
rio del otro. 

Todo acuerdo vinculado con Ia situaci6n y de
rechos de los trabajadores nacionales en el ter
ritorio del otro Estado es de singular importan
cia, dada Ia movilidad de Ia mano de obra en Ia 
regi6n y los amplios nucleos de ciudadanos de 
ambos Estados a que este tipo de convenios 
puede alcanzar. 

Para que este Convenio general tenga inme
diatos efectos practicos, en el dfa de hoy sus
cribimos tambien el Acuerdo Administrativo 
complementario que preve el mismo conve
nio. 

Entre nuestras dos naciones, Ia soluci6n de las 
cuestiones de interes comun no queda en el 
mero marco de las declaraciones programati-

cas, sino que se vitaliza en resultados concre
tos que atienden a las necessidades e inquietu
des de nuestros pueblos. 

Amplia transcendencia adquirira otro de los 
convenios que teminamos de firmar. El Acuer
do de Cooperaci6n Sanitaria, debidamente 
instrumentado y puesto en vigencia, contri
buira decisivamente a mantener y mejorar el 
nivel sanitaria de las poblaciones de nuestros 
dos pafses, especial mente en las areas fronte
rizas. 

Asignamos tambien una particular relevancia 
a las notas reversales que intercambiamos 
creando uma Comisi6n ad hoc encargada de 
realizar los estudios correspondientes y Ia re
dacci6n de un proyecto de convenio para Ia fa
cilitaci6n del turismo entre Brasil y Uruguay. El 
creciente e incesante flujo turfstico entre 
nuestras dos naciones, determina Ia necesi
dad de suscribir un nuevo texto que comple
mente las normas vigentes, adecuandolas a 
uma realidad dinamica y flufda. 

Finalmente, las dos notas reversales que po
nen en vigencia definitiva el Acta Final de Ia Se
gunda Reuni6n de Consulta de las autoridades 
aeronauticas de los dos pafses, en los termi
nos del Acuerdo sabre Transporte Aereo, y el 
Memorandum de Entendimiento sabre lfneas 
no regula res de carga, sigl'lifican un importan
te lagro en todo lo relacionado con Ia regula
ci6n del trafico aereo comercial entre nuestros 
dos Estados. 

Permftaseme, senor Ministro, reiterar una vez 
mas lo que consideramos el significado pro
funda del acto al cual hoy asistimos. Mas alia 
de Ia trascendencia intrfnseca de cada uno de 
los textos que suscribimos, su real dimensi6n 
se percibe insertandolos en un marco mas am
plio, analizandolos en el contexto de un proce
so de incesante y nunca detenida cooperaci6n 
entre nuestros dos pafses. 

En esta ciudad de Brasilia, demostraci6n altiva 
del genio creador de un pueblo, de su fe inque
brantable em su destino de prosperidad y de 
desarrollo, Ia Republica Federativa del Brasil y 
Ia RepubUca Oriental del Uruguay, afirma una 
vez mas su vocaci6n de justicia y de paz, de so-
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lid aria cooperaci6n y de amistad sincera, en el 
seno de un continente america no que mas que 

comunicado conjunto 
brasil-uruguai 

0 Senhor Ministro das Rela<;:oes Exteriores da 
Republica Oriental do Uruguai, Dam Adolfo 
Folie Martinez, atendendo a convite oficial que 
lhe formulou o Senhor Ministro das Rela<;:oes 
Exteriores da Republica Federativa do Brasil, 
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, visitou 
a cidade de Brasilia, entre os dias 1 0 e 1 2 de 
setembro de 1 980. 

As conversa<;:oes mantidas entre ambos as 
Chanceleres desenvolveram-se no tradicional 
clima de fraterno entendimento que caracteri
za as rela<;:oes entre as dais pafses. 

A reuniao ratificou a vontade de ambos as Go
vernos de tornar realidade o desejo de estreitar 
ainda mais as intensos la<;:os de coopera<;:ao 
existentes entre ambas as na<;:oes, como mar
co transcendente no campo que conduz a inte
gra<;:ao latina-americana. 

Configurou, outrossim, uma excelente opor
tunidade para que ambos as Ministros, acom
panhados de seus colaboradores imediatos, 
examinassem as multi pi as realiza<;:oes con jun
tas, assim como as importantes projetos de 
mutua interesse, em cuja concretiza<;:ao estao 
firmemente empenhados. 

Finalizando a entrevista e imbufdos dos princf
pios que informam as Declara<;:oes dos Presi
dentes do Brasil e do Uruguai de 7 de julho de 
1977 ede 27 de janeiro de 1978, osSenhores 
Ministros das Rela<;:oes Exteriores decidiram 
subscrever o seguinte 

COMUNICADO CONJUNTO 

Reafirmam sua incondicional solidariedade as 
normas do Direito lnternacional e aos princf-
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de Ia esperanza es ya hoy, tierra de fecundo 
trabajo y de honda v fertil espiritualidad. 

Comunicado Conjunto Brasii-Uruguai, assinado no Pala
cio do ltamaratyemBrasilia, em 11 desetembrode 1980, 
pelos Chanceleres Sara iva Guerreiro e Adolfo Folie Marti
nez. 

pios fundamentais que regem as rela<;:oes in
ternacionais, especial mente aqueles que con
sag ram a igualdade soberana dos Estados, a 
solu<;:ao pacifica das controversias, a proibi
<;:ao de recorrer ao usa au a amea<;:a da for<;:a au 
a coa<;:ao econ6mica, a autodetermina<;:ao dos 
povos, a nao-interven<;:ao nos assuntos inter
nose externos dos Estados, a coopera<;:ao in
ternacional para o desenvolvimento, a obser
vancia dos tratados e 0 respeito a integridade 
territorial dos Estados. 

2. Congratulam-se pelo dialogo construtivo 
e permanente troca de informa<;:oes existentes 
entre ambos as pafses no que se refere a ques
toes de interesse comum e no seio das organi
za<;:oes internacionais de que fazem parte. 

3. Reafirmam sua adesao ao principia da so
berania permanente e inalienavel dos Estados 
sabre seus recursos natura is eo direito de dis
par livre e soberanamente dos mesmos, para 
utiliza-los em favor do desenvolvimento eco
n6mico e social de seus povos. 

4. Consideram que devem ser intensificadas 
as a<;:oes tendentes a eliminar a distancia exis
tente entre as pafses desenvolvidos e as 'paf
ses em vias de desenvolvimento promovendo 
o estabelecimento de novas rela<;:oes econO
micas internacionais que permitam solucio
nar, de forma justa e equitativa, as problemas 
que afetam grande parte da Humanidade. 

5. Coincidem em conferir a mais alta impor
tancia ao objetivo da integra<;:ao da America 
Latina nos campos econOmico e comercial, 
cujo sucesso contribuira decididamente, co
mo etapa inicial de urn processo mais vasto, 
para a consolida<;:ao de urn destino hist6rico ir
renunciavel para todos as Estados da regiao. 



6. Entendem que os mecanismos estabeleci
dos no Tratado de Montevideu de 1980, que 
institui a Associac;ao Latina-Americana de ln
tegrac;ao (ALADI), sao instrumentos idOneos 
para obter urn seguro progresso no caminho 
que conduz ao mercado comum latino
americano. 

7. Reiteram o firme prop6sito de aumentar e 
tornat mais fluidos os interdimbios comer
dais entre os dois pafses. A esse respeito, ana
lisa ram como maior interesse os resultados 
obtidos pelo Protocolo de Expansao Comer
cia!, que testemunham a unidade de prop6si
tos com que ambos os pafses resolver am a ne
gociac;ao de vantagens alfandegarias destina
das a estimular o interciimbio recfproco. 

Para tais fins, ambas as Partes convieram em 
celebrar uma reuniao prelir:ninar antes do dia 
1 2 de outubro pr6ximo, em Iugar a ser estabe
lecido de mutuo acordo. Tendo presente a 
subscric;ao do novo Tratado de Montevideu de 
1 980, o termino do perfodo de transic;ao pre
vista no Tratado de Montevideu de 1 960 e da 
vigancia do Protocolo de Expansao Comercial, 
firmadoa 12 dejunhode 1975, porambosos 
parses, decidiram que, ao analisar os procedi
mentos contidos no novo esquema de integra
c;ao, prevalec;a o criterio de que os mesmos se
jam elementos diniimicos para renovar e forta
lecer as profrcuas relac;Oes comerciais exis
tentes entre o Brasil e o Uruguai. 

8. No iimbito da Bacia do Prata, tendo pre
sentes as amplas perspectivas que oferece e 
que, ate o momento, nao foram aproveitadas 
em toda sua potencialidade, concordam em 
que e de fundamental importiincia para todos 
os Estados-membros promover o aproveita
mento racional e eqUitativo de seus recursos 
compartilhados. 

Para tais efeitos, os dois Ministros trocaram 
ideias sobre a Conferancia de Chanceleres da 
Bacia do Prata, a realizar-se na cidade de Bue
nos Aires, no pr6ximo mas de dezembro. 

9. Sublinham a necessidade de realizar uma 
estreita colaborac;ao nos campos do aprovei
tamento da energia nuclear para fins pacffi
cos, bern como da utilizac;ao de outras fon
tes de energia convencionais e nao-conven-

cionais e expressam seu prop6sito de inten
sificar as ac;Oes tendentes a lograr aquele 
fim. 

1 0. Manifestam a conveniancia de que en
tram em vigor, no mais curto prazo possfvel, 
entre am bas as nac;Oes, as normas comuns so
bre transporte internacional terrestre que fo
ram adotadas pelos pafses da regiao no iimbito 
das reuniOesdos Ministrosde Obras Publicase 
Transportes do Cone Sui, em particular aqua
las que, nesse mesmo iimbito, foram alcanc;a
das, em nfvel bilateral, entre a Republica Fede
rativa do Brasil e a Republica Oriental do Uru
guai. 

11. Considerando a recente adesao, por par
te do Governo uruguaio, ao Tratado da Antar
tida, que se soma a idantica adesao efetuada 
pela Republica Federativa do Brasil, expres
sam seu acordo no senti do de intensificar o in
terciimbio de informac;Oes sobre o tema. 

12. Assinalam, com satisfac;ao, os conside
raveis progressos alcancados no IX oeriodo de 
Sessoes da 3. a Conferancia das Nac;oes Uni
das sobre o Direito do Mar, e esperam que se 
possa chegar a adoc;ao de urn a Convenc;ao que 
regule os direitos e as obrigac;oes de todos os 
Estados nos espac;os marftimos, que assegure 
os interesses dos pafses costeiros e estabele
c;a uma Autoridade lnternacional para admi
nistrar e controlar as atividades, na zona do 
fundo do mar, alem das jurisdic;oes nacionais, 
a qual constitui patrimOnio comum da humani
dade e s6 pode ser explorada sob o amparo de 
urn regime internacional universal. 

Declaram, ainda, que o princfpiodo patrimOnio 
comum da Humanidade e uma norma impera
tiva de Direito lnternacional, que nao admite 
acordos limitados ou atos unilaterais em con
trario, tais como as legislac;oes que alguns Es
tados adotaram ou pretend em ado tar no senti
do de autorizar seus nacionais a realizarem a 
explorac;ao dos recursos da zona do fundo do 
mar, acordos e atos esses que violam aquele 
princfpio e carecem de toda validade perante a 
comunidade internacional. 

1 3. Conversaram sobre a implementac;ao do 
Tratado da Lagoa Mirim e do Protocolo do Rio 
Jaguarao, com vistas a colaborac;ao entre os 
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dois paises no processo de desenvolvimento 
das respectivas areas nacionais contfguas. 

1 4. Expressam sua satisfa<;:ao pelo anda
mento das obras de constru<;:ao da central hi
dreletrica de Palmar, objeto de linhas de credi
to especfficas, concedidas pelo Banco do Bra
sil ao Banco Central do Uruguai, obra que in
centivara poderosamente a economia uru
guaia. 

1 5. Ambos os Chanceleres coincidiram na 
necessidade de revitalizar as rela<;:oes cultu
rais com base na aplica<;:ao do Convenio Cultu
ral subscrito em Montevideu, em 2B de de
zembro de 1956, e ratificado no Rio de Janei
ro, em 14 de junho de 1968. 

16. Trocaram notas reversaisestabelecendo 
uma comissao ad-hoc de trabalho que tera 
a seu cargo os estudos preliminares corres
pondentes a reda<;:ao de um projeto de Acordo 
de Turismo entre os dois pafses. Esta comis
sao devera finalizar seu trabalho e apresentar 
o projeto respectivo antes do dia 1 de janeiro 
de 1981. 

1 7. Manifestam seu agrado pel a troca de no
tas que aprovam os resultados da Reuniao de 
Consulta Aeronautica, realizada na cidade do 
Rio de Janeiro, no princfpio do corrente ano. 

1 8. Tendo em conta a letra eo espfrito do Tra
tado de Amizade, Coopera<;:ao e Comercio, ce
lebrado em Rivera, em 1 2 de junho de 1 9 7 5, e 
conscientes da necessidade de estabelecer 
princfpios que orientem os programas, proje
tos e atividades em materia de saude, firma
ram um Acordo de Coopera<;:ao Sanitaria. 

19. Expressam sua satisfa<;:ao pela troca dos 
instrumentos de ratifica<;:ao do Acord a de Pre
videncia Social, de importante significado, fir
madoem 27 de janeiro de 1978, eassinalama 
importancia dos textos assinados nesta data. 
Ademais expressam sua satisfa<;:ao por have
rem firmado o Ajuste Adminisl:n:Jt1vo que regu
lamenta o citado Acordo. 

20. Deixam constancia do interesse que 
apresenta a realiza<;:ao frequente de entrevis
tas e entendimentos entre representantes ofi
ciais dos do is pafses, em todos os nfveis, o que 
contribui poderosamente para o estreitamen
to dos tradicionais vfnculos de amizade e fran
co entendimento existentes entre ambas as 
na<;:oes, refletidos expressivamente no Trata
do de Amizade, Coopera<;:ao e Comercio, cele
brado em 1975. 

21 . Destacam, igualmente, os numerosos 
contatos e acordos entre empresarios brasilei
ros e uruguaios e expressam sua confian<;:a 
nos resultados da intensifica<;:ao das rela<;:Eies 
estreitas e proveitosas entre os grupos empre
sariais dos dois pafses. 

22. Concordam em que, como foi afirmado 
na Declara<;:ao Conjunta presidencial de 7 de 
julho de 1977, "o exercfcio de uma polftica de 
estreita, franca e leal colabora<;:ao, como a 
existente entre o Uruguai eo Brasil, e da maior 
conveniencia mutua e corresponde a voca<;:ao 
natural de ambos os povos e aos sentimentos 
e tradicoes da America, como o prova o pro
cesso hist6rico das rela<;:Eies entre as duas na
<;:oes". * 

* Na pagina 170, se<;:iio Tratados, Acordos, Conv~nios, os Acordos entre o Brasil eo Uruguai, assinados durante a 
visita do Chanceler Adolfo Folie Martinez. 
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visita do chanceler brasileiro a 
belgica 

Discurso do Ministro de Estado das Relac,:1les Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Bruxelas, em 19 de setem
bro de 1980, por ocasiao de almoc,:o que I he foi oferecido 
pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Belgica, 
Charles-Ferdinand Nothomb. 

Senhor Ministro, 

As amaveis palavras que Vossa Excelencia 
acaba de pronunciar muito me honram e a meu 
pais. Sao elas fiel expressao da hospitalidade 
com que fui recebido em Bruxelas, e que muito 
me sensibilizou. 

Com satisfac;ao, aceitei o convite para visitar 
este pais, tao admirado entre meus conterra
neos, pelo espirito empreendedor de seu po
vo, pelo dinamismo de sua economia e por 
suas inestimaveis contribuic;oes as artes e as 
ciencias. Nascida na confluencia das civiliza
c;oes latina e germanica, a Belgica 
desenvolveu-se aberta para o mundo, recepti
va a influencias diversas e atuante sabre a rea
lidade que a envolve. 

A Belgica tern sabido desempenhar o papel de 
relevo que lhe cabe no cenario internacional, 
mormente no que toea a cooperac;ao econ6mi
ca e politica entre os paises da Europa. 

Por essa razao, considero que, ao desenvol
vermos nossos lac;os e darmos continuidade a 
iniciativas que os enriquec;am, estaremos 
tambem contribuindo para fortalecer as rela
c;oes entre nossas regioes e para criar bases 
objetivas para o avanc;o no grande dialogo que 
empreendem os paises do Norte e do Sui. 

lnegaveis afinidades culturais e hist6ricas 
unem o Brasil com a Belgica e os demais paises 
da Europa.·Ademais, com eles partilhamos a 
crenc;a i nabalavel na cooperac;ao e negociac;ao 

franca e equilibrada, como instrumentos va
liosos para veneer as tensoes que se multipli
cam na atual conjuntura internacional. Orien
tam nossa atuac;ao externa os mesmos prind
pios de respeito a independencia nacional, 
igualdade soberana dos Estados, autodeter
minac;ao dos povos, nao-intervenc;ao e solu
c;ao pacifica de controversias. 

0 Brasil deposita ampla confianc;a no desem
penho da Europa em favor do equilibria no ce
nario politico global. Considera, porem, ser ta
refa de todos os paises a construc;ao de pa
droes mais satisfat6rios e estaveis de harmo
nia internacional. Para chegarmos a supera
c;ao dos problemas que nos atingem sem exce
coes, com maior ou menor intensidade, e in
dispensavel a participac;ao de todos e a contri
buic;ao especifica que cada um possa prestar. 

Ao visarmos patamares mais altos do convivio 
internacional, e mister buscar f6rmulas que 
permitam compatibilizar interesses globais 
com legitimos interesses nacionais ou regio
nais. Is toe particularmente relevante num mo
menta de crise econ6mica internacional que 
afeta de maneira desproporcional e persisten
te justamente aqueles paises que se encon
tram empenhados no esforc;o pelo desenvolvi
mento econ6mico e para melhorar as condi
c;oes de bem-estar de seus povos. 

0 Presidente Joao Figueiredo, em recente pro
nunciamento, colocou a questao com suma 
clareza, ao afirmar que "Multiplos sao os ca-
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minhos da paz e da seguranc;a. Todos passam, 
entretanto, pelo direito de cada povo de ex
pressar e ver realizados seus anseios e objeti
vos nacionais". 

Se ignoradas ou mantidas num segundo plano 
as justas aspirac;oes dos povos - sobretudo 
daqueles que vivem em regioes me nos desen
volvidas do globo-, a busca da paz ficara irre
mediavelmente comprometida, porque mina
da pela injustic;a e pela perpetuac;ao do dese
quilfbrio entre nac;oes ricas e pobres. Para re
mover esse desequilfbrio, faz-se necessaria a 
utilizacao de mecanismos de negociac;oes 
aberto~ a participac;ao ampla e equitativa das 
nac;oes e baseados na cooperac;ao e no respei
to mutuo. 

0 desenvolvimento econamico e social e direi
todetodosos povos. Sob penadepermitirque 
se alargue ainda mais o fosso a separar os par
ses em desenvolvimento das nac;oes indus
trializadas, e preciso, urgentemente, assegu
rar aqueles uma proporc;ao mais equitativa na 
distribuicao das riquezas em escala global, 
uma participac;ao mais ampla no comercio in
ternacional eliminando-se obstaculos ao livre 
fluxo de mercadorias, e condic;oes de livre 
acesso ao conhecimento cientffico e tecnol6-
gico. 

Senhor Ministro, 

Agile aberto esta-se tornando o dialogo belgo
brasileiro, que registrou novae promissora fa
se no ano passado, com a visita de seu ante
cessor a meu pafs. E intenc;ao de todos n6s 
prosseguirmos nesse caminho de franco en-

tendimento e proffcua cooperac;ao, que pro
duzira frutos nos mais variados campos. 

0 intercambio comercial entre Brasil e a Uniao 
Econamica Belgo-Luxemburguesa ja atinge 
nfveis apreciaveis, embora bern inferior a suas 
potencialidades. No ano passado, a balanc;a 
comercial registrou o expressivo total de qua
trocentos milhoes de d61ares, nos dais senti
dos, com a expansao de 28 por cento nas ex
portac;oes brasileiras e de 41 por cento nas 
importac;oes de produtos belgo-lu
xemburgueses. Ao Brasil, Senhor Ministro, 
e essencial ampliar as exportac;oes, pois s6 
dessa forma poderemos financiar nossas 
crescentes compras no exteriore amortizar or
denadamente os emprestimos que temos con
trafdo. 
De outra parte, a Uniao Econamica coloca-se 
entre os oito maiores investidores estrangei
ros no Brasil, com um aporte acumulado de 
capitais correspondente a 4 por cento do total 
dos investimentos que temos recebido. 

Esses indicadores sao enc<;>rajadores. Retra
tam o dinamismo e, sobretudo, a grande po
tencialidade do relacionamento entre nossos 
pafses. Motivados, sempre, pelo desejo de in
crementar esse intercambio, seja no ambito 
econamico e comercial, seja no ambito politi
co, ser-nos-a especialmente grato receber 
Vossa Exceh3ncia em Brasilia, no pr6ximo a no. 

Pec;o a todos que me acompanhem no brinde, 
que ora fac;o, a saude de Sua Majestade o Rei 
dos Belgas, a felicidade pessoal do Ministro 
Nothomb, a crescente prosperidade da Belgi
ca e ao desenvolvimento mutua mente provei
toso das relac;oes entre os nossos dois pafses. 

saraiva guerreiro: acordo de coopera~ao marca o 
inicio de uma nova etapa nas rela~oes brasil- cee 

Senhor Presidente do Conselho das Comuni
dades Europeias, 
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Discurso do Chanceler Sara iva Guerreiro, em Bruxelas, 
em 18 de setembro de 1 980, por ocasiao da assinatura 
do Acordo de Coopera<;:ao entre o Brasil e a Comunidade 
EconOmica Europeia. 

Senhor Vice-Presidente da Comissao das Co
munidades Europeias, 



Distiilguidos Representantes Permanentes 
dos Estados Membros, 

Senhoras e Senhores, 

0 Governo brasileiro atribui grande importan
cia ao Acordo de Cooperac;:ao que acabamos 
de assinar, assim como ao Protocolo que es
tende sua validade a Comunidade Europeia do 
Carvao e do Ac;:o. 

Este momenta marca o infcio de uma nova eta
pa no relacionamento entre o Brasil e as Comu
nidades. Ao passar de um simples acordo co
mercia! para um acordo de cooperad:io econO
mica de escopo muito mais amplo; ambas as 
partes estao claramente indicando seu com
prometimento politico comum com a busca de 
um relacionamento mais intenso e rico. Am
bas as partes estao perfeitamente conscien
tes do fato de que o novo Acordo per se nos 
oferece somente uma moldura institucional 
Nao pode, por si s6, assegurar rapidas trans
formac;:oes e res11 1tados concretos. Estamos, 
entretanto, confiantes em que o momentum 
politico na nossa aproximac;:ao e tal que nos 
permitira efetuar, ainda que gradualmente, 
movimentos significativos em termos de uma 
cooperac;:ao mutuamente benetica. 

Embora, como e perfeitamente natural, a prin
cipal considerac;:ao na negoaiac;:ao deste A cor
do tenha sido a dos interesses concretos de 
um relacionamento bilateral crescentemente 
dinamico, n6s no Brasil fomos tambem in
fluenciados pela compreensao do profunda 
significado hist6rico do processo de integra
c;:ao europeia. Consideramos este processo 
como expressao eloquente da riqueza e da di
versidade do Mundo Ocidental, e, assim, nao 
podemos senao apreciar o papel crescente da 
Europa como elemento de estabilidade e de 
moderac;:ao num mundo on de tensoes renova
das ameac;:am a manutenc;:ao da paz e reduzem 
as prioridades atribufdas a cooperac;:ao inter
nacional para o desenvolvimento. 

Noque diz respeito a Comunidade Europeia, 
consideramos seu interesse neste Acordo co
mo evid€lncia de uma vi sao polftica amp Ia e es
clarecida, por meio da qual devida considera
c;:ao e dada a crescente releyancia internacio-

nal da America Latina, regiao que, embora, e 
claro, em nfvel diferente, tem mostrado gran
de dinamismo interno e um padrao cada vez 
mais diversificado em suas relac;:oes exterio
res. 0 progresso recentemente alcanc;:ado na 
revisao e atualizac;:ao das bases dos esforc;:os 
de integrac;:ao regional irao certamente permi
tir que a America Latina atinja nfveis mais altos 
de participac;:ao nos assuntos mundiais. 

Senhoras e Senhores, 

Nao pen so que seria exagerado dizerque as re
lac;:oes econOmicas entre o Brasil e a CEE mos
traram desempenho notavel na ultima decada. 
Entre 1970 e 1979 o comercio bilateral pas
sou, em valores correntes, da cifra de aproxi
madamente 1 , 7 bilhao de d61ares para 7, 7 bi
lhoes de d61ares - um salta de quatro vezes e 
meia, o que e resultado alta mente satisfat6rio 
mesmo ap6s levada em conta a inflac;:ao mun
dial. 0 crescimento do comercio foi acompa
nhado por uma expansao consideravel da coo
perac;:ao financeira entre o Brasil e os Estados
Membros. Os emprestimos levantados pelo 
Brasil nos mercados europeus de capital, as
sim com os investimentos diretos em varios 
setores da economia brasileira, levaram a um 
fortalecimento e diversificac;:ao significativos 
dos vfnculos mutuos e tiveram um papel im
portante na gerac;:ao de ganhos de produc;:ao e 
comercio para ambas as partes, num momen
ta de instabilidade generalizada e tend€lncias 
recessivas na economia mundial. 

Estas realizac;:oes nao justificam, no entanto, 
uma atitude de complac€lncia. Os resultados 
obtidos devem ser tornados antes de mais na
da como indicac;:oes eloqentes do enorme po
tencial que ainda esta por serexplorado no que 
diz respeito a cooperac;:ao econOmica entre o 
Brasil e a CEE. Pen so mesmo que podemos ob
servar um certo grau de paralelismo entre a 
ampliac;:ao da CEE eo desenvolvimento do Bra
sil, em termos das oportunidades de coopera
c;:ao externa que ambos sao capazes de gerar. 
Tal comooprocessode integrac;:aoeuropeia
com os consequentes ganhos nas dimensoes 
do mercado, nas escalas de produc;:ao enos nf
~teis de produtividade - abrira cada vez mais 
espac;:os para uma cooperac;:ao frutffera com 
outras regioes, o desenvolvimento de urn pars 
como o Brasil - .com ~uas dimensoes conti-
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nentais, seu mercado interno em rapida ex
pansao e suas reservas gigantescas de recur
sos natura is- ira necessaria mente criar opor
tunidades interessantes para vfnculos mutua
mente produtivos. 

As perspectivas sao amplas e promissoras. E 
bem verdade, no entanto, que havera obsta
culos e dificuldades em nosso caminho, ao 
procurarmos traduzir nossos objetivos co
muns em passos concretos. 

Beneffcios de Iongo prazo s6 poderao ser al
can9ados se colocarmos numa perspectiva 
mais ampla problemas de curto prazo e inte
resses setoriais menores. A efetiva coopera-
9ao mutua pressupoe sensibilidade para as ne
cessidades e realidades da outra parte, e dis
posi9ao para buscar formas pragmaticas de 
harmonizar interesses, que muitas vezes sao 
conflitantes no curto prazo, mas que sao, en
tretanto, ainda com mais frequencia, conver
gentes no Iongo prazo. 

Como pafs em desenvolvimento, o Brasil esta 
firmemente engajado em um esfor9o para ex
pandir a sua parcela do comercio internacio
nal. Devemos aumentar nossas exporta96es 
para podermos pagar por importa96es que sao 
indispensaveis aos nossos projetos de desen
volvimento. Nao podemos nos conformar 
com uma situa9ao em que nao nos seria permi
tido aproveitar nossa crescente competitivi
dade em muitos setores industriais. Espera
mos que nossos parceiros compreendam que 
nossa presen9a nos mercados mundiais nao 
implica sua desorganiza9ao; que somos 
ainda essencialmente supridores marginais, 
mesmo naqueles setores em que demonstra
mos maior dinamismo; e que podemos ofere
cer em muitas areas uma contribui9ao impor
tante aos pafses alta mente industrializados na 
sua luta contra a infla9ao e contra a obsoles
cencia setorial em certas industrias. 

Em muitas areas a similaridade e complemen
taridade de interesses sao evidentes. Tanto o 
Brasil quanta os Nove Estados-membros en
frentam o desafio que representa a transi9ao 
de uma economia movida pelo petr61eo para 
outra baseada em recursos mais abundantes e 
renovaveis. Ambos os lados estao empenha
dos em programas de pesquisa e programas 
industriais com o objetivo de promover uma 
gradual substitui9ao de fontes de energia. A 
coopera9ao nessa area pode ser mutuamente 
vantajosa para acelerar a redu9ao da nossa de
pendencia comum em onerosas importa96es 
de petr61eo. 

Os pafses europeus tem um grande interesse 
num crescente acesso a recursos minerais e 
na expansao da disponibilidade de certos pro
dutos. 0 Brasil dis poe de abundantes reservas 
minerais e um enorme potencial agricola, am
bos apenas parcial mente explorados. As pos
sibilidades de coopera9ao sao, novamente, 
6bvias. 

Nao devemos, contudo, esquecer que uma 
coopera9ao bem sucedida dependera da nos
sa capacidade de conjuntamente desenvolver 
um relacionamento dinamico, evolutivo, em 
cujo contexto as trocas bilaterais possam efe
tivamente agir como vefculo para acelerar o 
desenvolvimento e a industrializa9ao do Brasil 
e a prosperidade e moderniza9ao da Comuni
dade. 

Senhoras e Senhores, 

Creio que podemos nos congratular com a ne
gocia9ao bem sucedida do Acordo que acaba 
de ser assinado. Adecisaode implementa-loe, 
ao mesmo tempo, um compromisso e um de
safio. Cabe-nos agora honrar o compromissoe 
demonstrar que podemos efetivamente 
colocar-nos a altura do desafio. 

Muito obrigado. * 

* Na se9ao Tratados. Acordos, Convl!nios, pagina 179, o texto do Acordo-Quadro de Coopera9ao entre o Brasil e a 
Comunidade EconOmica Europeia. 
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ministro do petr61eo dos emirados arabes 
unidos recebe a gra-cruz de rio-bra nco 

Discursodo Ministrode Estado, interino, das Relac;:Oes Ex
teriores, Joao Clemente Baena Soares, no Palacio do lta
maraty em Brasilia, em 23 de setembrode 1980, poroca
siao da solenidade de entrega da Gra-Cruz da Ordem de 
Rio-Branco ao Ministro de Estado do Petr61eo e dos Recur
sos Naturais dos Emirados Arabes Unidos, Mana Saeed 
AI-Otaiba. 

Senhor Ministro, 

E com grande honra e particular agrado que re
cebo Vossa Escelencia, estadista e poeta, e 
sua ilustre comitiva nesta Casa. A tribufmos 
especial significado a sua visita oficial, a pri
meira que nos faz urn Ministro de Estado dos 
Emirados Arabes Unidos. A presen9a de Vas
sa Excelencia reflete a determinac;:ao compar
tilhada par nossos Governos de dar novo im
pulso as relac;:oes de amizade e born entendi
mento que ja existem entre nossos pafses. 

Reflete ainda o desejo de cooperac;:ao que deve 
prevalecer entre as nac;:oes do Terceiro Mun
do. Unidos na defesa de posic;:oes e interesses 
comuns, as pafses em desenvolvimento vao
se dando conta da necessidade - e da possibi
lidade - de promover diretamente, sem inter
mediarios, fluxos concretos e mutuamente 
beneficos de intercambio. 

Com sua long a experiencia pessoal a frente do 
Ministerio do Petr61eoedos Recursos Natura is 
dos Emirados e, ate pouco tempo, da pr6pria 
Organizac;:ao dos Pafses Exportadores de Pe
tr61eo, Vossa Excelencia esta particularmente 
habilitado a testemunhar a necessidade cres
cente de entendimento e coesao entre as paf
ses do Terceiro Mundo. 

Os Emirados Arabes Unidos, Senhor Ministro, 
encontraram o caminho da cooperac;:ao e da 
solidariedade: as Emirados, independente
mente de sua dimensao au patrim(>nio natural, 
repartem OS beneffcios do rapido desenvolvi
mento por que pass a o pais, participam do pro
cess a dicis6rio federal e contribuem com sua 
parcela de esforc;:o para o progresso comum da 
Federac;:ao. 

Solidariedade e cooperac;:ao, palavras-chaves 
nas relac;:oes entre as pafses em desenvolvi
mento. Para que a cooperac;:ao, no entanto, se
ja possfvel torna-se indispensavel que, no nf
vel bilateral, esses pafses mantenham contac
tos cad a vez rna is frequentes e explorem tad as 
as areas de intercambio que possam ser de
senvolvidas. Nesse sentido, Senhor Ministro, 
a viagem de Vas sa Excelencia ao Brasil e ainda 
mais significativa. 

Existem, no entender do Governo brasileiro, 
amplas perspectivas de intercambio entre o 
Brasil e as Emirados Arabes Unidos. As diver
sidades de nossos do is pafses e de nossas eco
nomias, antes de afastar-nos, sao fatores que 
nos movem na direc;ao de uma natural colabo
rac;:ao. Estou certo de que Vossa Excelencia, 
nos seus encontros e entrevistas no meu pais, 
sabera identificar areas especfficas no vasto 
campo de possibilidades que se estende a nos
sa frente. 

Senhor Ministro, 

Tive o prazer de trocar impressoes e comen-ta
rios com Vossa Excelencia sabre as perspecti
vas de nossas relac;:oes. Perm ita-me expressar 
minha satisfac;:ao ao verificar o alto grau de 
convergencia e compreensao que existe entre 
n6s. Cumpre-nos, agora, demonstrar de ma
neira objetiva que esse sentimento pode 
traduzir-se na formac;:ao de vfnculos efetivos 
cada vez mais fortes. 

Contamos, na personalidade dinamica de 
Vossa Excelencia, com elemento decisivo pa
ra urn futuro de relac;:oes ainda mais intensas 
entre nossos dois pafses. 
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Senhor Ministro, 

0 Senhor Presidente da Republica houve por 
bern distinguirVossa Excel~ncia com a Ordem 
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de Rio Branco em seu mais alto grau. E para 
mim motivo de honra e satisfa9ao fazer-lhe en
trega das insignias dessa Ordem qu·e perpetua 
o nome do patrono da diplomacia brasileira. 



a XXXV sessao da 
assembleia geral da onu 

Discurso do Ministro de Estado das Relac;:Oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro em Nova York, em 24 de setem
bro de 1980, porocasiaoda abertura da XXXV Sessaoda 
Assemblllia-Geral da Organizac;:ao das Nac;:Oes Unidas. 

Senhor Presidente, 

Apresento a Vossa Excel~ncia os primeiros 
cumprimentos deste debate geral. Fac;o-o 
com sincera satisfac;ao e na certeza de estar 
antecipando a e>fPressao do reconhecimento 
generalizado das qualificac;Oes que tao bem o 
credenciam para assumir a lideranc;a dos tra
balhos ora iniciados. 

Vossa Excel~ncia inspira a todos a certeza de 
que os debates dos temas que nos ocuparao 
serao conduzidos com efici~ncia e equanimi
dade. 

Antes de prosseguir, desejo expressar os 
meus agradecimentos ao Presidente da 
XXXIV Sessao, Embaixador Salim Calim, soli
citado seguidamente, no decorrer do ano, a 
nos orientar em circunstancias complexas e 
diversificadas. Cabe aqui recordar, novamen
te, sua notavel atuac;:ao a frente do Comit~ Es
pecial para a lmplementac;ao da Declarac;:ao de 
Outorga de lndepend~ncia aos Pafses e Povos 
Coloniais, cujos trabalhos conduziu com sa be
doria e prud~ncia. 

Congratulo-me com Vossa Excel~ncia pela 
oportunidade de acolher dois novos membros 
desta comunidade de nac;Oes: as Republicas 
de Zimbabue e de Sao Vicente e as Granadi
nas. A ambas desejo uma hist6ria de progres
so e de paz. 

E particularmente auspicioso ver entre n6s a 
delegac;ao do Zimbabue, o que co.nstitui a cui-

minac;:ao de um Iongo processo de lutas. Ao vi
sitar recentemente esse pafs, rapidamente 
embora, pude ver o animo, com que seu Go
verno e povo enfrentam a tarefa de constru
c;ao de uma sociedade ao mesmo tempo jus
ta e eficiente. 

Damos ainda as boas-vindas a delegac;:ao de 
Sao Vicente e as Granadinas, cuja presenc;a 
nesta Organizac;:ao l! uma contribuic;:ao efetiva 
para a consolidac;:ao dos princfpios de autode
terminac;:ao e da independencia das nac;:Oes do 
Caribe. Sua incorporac;:ao vem enriquecer o 
Grupo Latino-Americano, onde sera fraternal
mente recebida. 

Senhor Presidente, 

Ao abrir o debate geral, reafirmo os compro
missos do meu pais com os princfpios gerais 
da boa conviv~ncia internacional, consagra
dos na Carta das Nac;:Oes Unidas e que consti
tuem a pr6pria ess~ncia deste foro. 0 Brasil de
dicara os melhores esforc;:os a manutenc;ao da 
paz e da seguranc;:a interancionais, a coopera
c;:ao para 0 desenvolvomento, a promoc;:ao do 
respeito aos direitos da pessoa humana e as li
berdades fundamentais, sem distinc;ao de ra
c;a, lingua ou religiao, conforme determina a 
Carta de nossa Organizac;:ao. 

Senhor Presidente, 

E dificil encontrar razOes para otimismo ao 
examinarmos a conjuntura mundial. De um 
ano para ca, as tensOes que ja inquietavam a 
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humanidade incrementaram-se ainda mais: os 
riscos de perturba9ao da paz internacional 
tornaram-se bern mais graves; acentuou-se a 
crise econ6mica mundial; persistem a tome e a 
miseria, com sua sequela de profundos dese
quilfbrios entre as na9oes. Poucas razoes ha 
para que nos orgulhemos, ou sequer nos con
formemos, como atual estado de coisas da co
munidade das na96es. 

0 pr6prio processo de tomada de decisoes in
ternacionais se tern revelado mfope com de
masiada freqi.i~ncia. Esse processo, confor
mado em epoca anterior a descolonizacao e a 
globaliza9ao dos problemas politicos e ~con6-
micos, e mantido invariavel em sua ess~ncia, 
vem-se revelando penosamente deficiente. 
Ele traduz e refor9a, no nfvel politico, os dese
quilfbrios que tanto afetam as vidas de nossos 
povos. Ele mantem um carater centralizador, 
que nao in corpora a participa9ao de novas for-
9as polfticas, alem de nao refletir a filosofia de 
nossa Carta, e torna-se, assim, inoperante. 
Par um I ado, a hist6ria recente nos mostra um 
desenvolvimento importante e essencialmen
te positivo: nenhum pais, nenhum condominia 
de pot~ncias tern capacidade de controle efe
tivo sabre a evolu9ao dos acontecimentos nas 
diferentes regioes do mundo., Por outro lado, 
o usa que as pot~ncias principais fazem de um 
poder que a ordem internacional ainda tolera, 
revela-se inadequado as novas realidades e 
necessidades mundiais. Continuam elas a ra
ciocinar e a agir segundo seus interesses es
trategicos especfficos, continuam a demons
trar perplexidade e inoperancia diante dos pro
blemas cruciais da paz e do desenvolvimento, 
continuam a magnificar tensoes regionais, ao 
inves de contribuir eficazmente para a resolu-
9ao de suas causas profundas. 

Nem o ideal de Justica, nem a evolucao recen
te dos fatos nos autorizam a supor que a per
man~ncia da atual ordem internacional possa 
conduzir-nos ao caminho da paz e da prosperi
dade. 

Acostumamo-nos a ouvir refer~ncias a inter
depend~ncia do mundo atual. No entanto, te
mos, par vezes, a sensa9ao de que nao se 
atenta para o 6bvio carater de reciprocidade 
que essa expressao contem. A interdepen
d~ncia e uma via dos do is sentidos. Sua dimen-
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sao polftica e o respeito mutua entre as na-
96es. Suas bases institucionais sao o acata
mento universal aos principios da Carta, como 
a igualdade soberana dos Estados, a autode
termina9ao, a nao-interven9ao, a solu9ao pa
cifica de controversias. Aqui sao desnecessa
rias defini9oes e qualifica9oes. lgualdade quer 
dizer igualdade; soberania quer dizer sobera
nia e nao-in_terven9a0 quer dizer nao
interven9a0. E preciso, Senhor Presidente, 
que esses principios basicos sejam respeita
dos, em sua inteireza, por todos os membros 
de nossa comunidade, pais tergiversar com 
seu acatamento significa trazer novas e serias 
amea9as as ja tensas rela9oes internacionais. 

lsto quer dizer que um pafs nao pode, por mais 
forte que seja, pretender, como se fosse suse 
rano, fegisfar para o mundo.lsto querdizerque 
aquila que afeta a todos, por todos deve ser de
cidido e aquila que concerne apenas a vida de 
um pafs s6 a este compete resolver. lsto signi
fica que o sistema internacional nao deve ser 
vertical e centralizado, mas que e necessaria 
promover a abertura do processo de decisao 
internacional sabre os temas de interesse glo
bal a participa9a0 ampla e representativa da 
comunidade das na9oes. 

Nao ha alternativa melhor para o encaminha
mento dos problemas mundiais que o dialogo e 
o esfor9o_para descontrair as tensoes que se 
formam. E necessaria ter atitude madura ere
sistir as tenta9oes e as perspectivas, freqente
mente ilus6rias, de ganhos imediatos que ca
racterizam as estrategias de confronta9ao. E 
preciso autodisciplina e coragem para libertar
se da visao imediatista; para dialogar e nego
ciar racional e objetivamente. E um engano 
freqi.iente estimar que a opiniao publica em ca
da pais e no ambito internacional e inca paz de 
perceber os interesses comuns de Iongo pra
zo. Nao ha motivo serio que impeca OS Estados 
mais poderosos de se conformarem ao respei
to pelos verdadeiros interesses comuns, com 
imagina9ao e sabedoria para escapar dos ca
minhos rotineiros. 

E encorajador notar, no contexto do recente 
agravamento das tensoes, as demonstracoes 
de capacidade polftica por parte da Eu~opa 
Ocidental e do Terceiro Mundo. Os paises em 
desenvolvimento, por sua voz e voto nesta 



pr6pria Assembleia-Geral, demonstraram 
com clareza a importancia que atribuem ao 
respeito, aos princfpios basicos do Direito ln
ternacional e sua decisao de nao se deixar si
tuar como peoes no tabuleiro da crise. Reafir
maram sua fe na nao-interven<;:ao no dialogo e 
no descontraimento das tensoes. Revelaram 
e, certamente, continuarao a revelar desejo de 
desempenhar um papel construtivo, cad a qual 
segundo suas circunstancias. 

Senhor Presidente, 

Ejustamente ao espfrito construtivo e a coope
ra<;:ao internacional que fazemos apelo. Nao 
nos limitamos a criticar atitudes e denunciar 
injusti<;:as. Estamos dispostos a colaborar para 
o efetivo estabelecimento de uma ordem inter
nacional mais justa e eficaz. Meu pais, dentro 
da limita<;:ao de seus recursos, tem dado reite
radas demonstra<;:6es desse prop6sito. 

Empenhamo-nos em fomentar o clima de con
fian<;:a entre as na<;:oes, buscamos sempre a 
coopera<;:ao em bases igualitarias, repudia
mos a forma<;:ao de blocos de poder, busca
mos impulsionar as oportunidades existentes 
para o desenvolvimento. Temos o direito de 
esperar que as Na<;:6es Unidas trabalhem efeti
vamente pela cria<;:ao de um futuro melhor, de 
paz e prosperidade, sem hegemonias, sem in
terven<;:6es, sem guerras. 

0 trabalho de nossa Organiza<;:ao, por nature
za amplo, traz a necessidade da ado<;:ao de 
uma escala justa de prioridades na considera-
9ao dos problemas que nos incumbem. A Paz e 
o Desenvolvimento sao, no entanto, objetivos 
indissociaveis e nao pode haver distin<;:6es 
hierarquicas entre eles. A Paz- nao e um esta
do de equilfbrio precario entre na96es forte
mente armadas, mas sim uma ordem interna
cional justa e confiavel - nunca podera ser al
can9ada sem o Desenvolvimento; o Desenvol
vimento - nao o mero crescimento econ6mi
co de algumas areas, mas sima efetiva supera-
9ao dos graves desequilfbrios entre as na96es 
- s6 se torn a uma empresa realista como pre
valecimento da Paz. 

Senhor Presidente, 

0 inequfvoco desejo da imensa maioria das na-
96es de viver em paz continua a ser contrasta-

do paradoxalmente pel a amplia9ao quantitati
va e qualitativa dos arsenais nucleares 
das grandes pot~ncias. E constrangedor veri
ficar que a concentra9ao do saber 
cientffico e tecnol6gico desses pafses esteja 
sen do desperdi<;:ada na pesquisa e desenvolvi
mento de engenhos mortfferos cada vez mais 
aperfei9oados. Novas estrategias sao planeja
das com sinistra l6gica, como se fosse possi
vel sobreviver a uma guerra nuclear. 

0 novo impulso nas conversa<;:oes multilate
rais sobre desarmamento, emandado dos 
compromissos assumidos na X Sessao Espe
cial, tem esbarrado na relutancia dos pafses 
detentores de poder ofensivo intercontinen
tal. Apesar disso, o Comit~ sobre Desarma
mento, 6rgao de que participamos e que 
apoiamos, tem feito esfor9os que t~m esbar
rado numa inversao de prioridades que prote
la a considera<;:ao do desarmamento nuclear 
em todas as suas formas. 

Senhor Presidente, 

A IX Sessao da Ill Confer~ncia das Nacoes 
Unidas sobre o Direiro do Mar encerro~-se 
com progressos significativos. No entanto, o 
documento informal como projeto de artigos 
que deverao constituir uma futura Convencao 
ainda COntem lacunas e requer esfor90S adi
cionais de aperfei9oamento. Com o espfrito 
construtivo, a serenidade e o sentido de res
ponsabilidade coletiva que temos preconiza
do ao Iongo da Confer~ncia, esperamos que 
se possa chegar a resultados que permitam a 
ado9ao por consenso de uma Carta dos Ma
res, equilibrada em suas partes, que assegure 
os interesses dos paises costeiros e consubs
tancie nas areas internacionais dos fundos 
marinhos o princfpio do patrim6nio comum da 
humanidade. 

0 Brasil, como a grande maioria das na<;:oes, 
deplora o a9odamento dos parses que, no cur
sodas negocia96es, t~m promulgado legisla-
96es u nilaterais sobre a explora9ao dos recur
sos dos fundos marinhos alem da jurisdi9ao 
nacional. Tais atos criam pressoes indebitas 
sobre as negocia96es e violam resolu<;:6es 
desta Organiza<;:ao, assim merecendo a rejei-
9ao da comunidade internacional. 
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Senhor Presidente, 

Em nossa regiao imediata, a America Latina, 
vivemos um periodo conturbado, mas as ten
dl3ncias prevalecentes sao, no essencial, po
sitivas. lntensificam-se as rela9oes entre as 
nacoes latino-americanas e um espaco mais 
amplo se abre para a coopera9ao ent're elas; 
uma coopera9ao igualitaria, com base na ob
ten9ao de vantagens reciprocas e equilibra
das. 

Gra9aS, fundamentalmente, a opera9aO de fa
to res end6genos, cria-se uma novae dinamica 
realidade latina-americana. A estagnac;:ao po
lftica e econOmica cede Iugar a uma situa9ao 
mais complexa e mais rica em oportunidades 
de renovacao. Reativa-se a diplomacia eo for
talecimento dos variados dialogos bilaterais 
certamente propicia o relanc;:amento dos es
forc;:os regionais latino-americanos e a cons
tru9ao de uma posic;:ao mais homogl3nea e 
mais ativa da regiao no amplo debate que con
duz como resto do mundo. 

E posi9ao do Brasil que a constru9ao da uni
dade regional passa nao s6 pelo caminho do 
aproveitamento consciente das inumeras afi
nidades que aproximam os paises da regiao, 
mas depende tambem do reconhecimento ma
duro e ponderado das diversidades politicas, 
econOmicas e culturais que existem entre n6s. 
A unidade latina-americana e um projeto de 
conviv~ncia democratica, igualitaria e con
fiante de nossos paises. E uma unidade que re
pele hegemonias, interven9oes, eixos ou blo
cos de poder. 

0 Presidente Joao Figueiredo se tem empe
nhado em impulsionar essas tend/3ncias posi
tivas e em amiudar seus contactos com os de
mais Chefes de Estado latino-americanos. 
Nos ultimos doze meses, o Presidente brasilei
ro visitou oficialmente, Caracas, Assun9ao e 
Buenos Aires e recebeu, no Brasil, o Presiden
te Morales Bermudez, do Peru, o Presidente 
L6pez Portillo, do Mexico, eo Presidente Vide
la da Argentina. Participa, assim, o Brasil junto 
com suas na9oes irmas no esfor9o para cons
truir um entendimento verdadeiramente dina
mica e operativo entre as na9oes latino
americanas. 
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Senhor Presidente, 

Oportunamente, durante esta sessao, estare
mos celebrando o vigesimo aniversario daDe
clara9ao de Outorga de lndepend~ncia aos 
Paises e Povos Coloniais, instrumento basico 
de afirma9ao do direito de autodetermina9ao, 
soberania e independl3ncia. 

Devemos agora concentrar nossas atenc;:oes 
nas questoes da Namibia e da abolicao do 
aparteismo na Africa do Sui, sem o que conti
nuara a frustrac;:ao de seus povos e de todos 
n6s nas Na9oes Unidas. Devemos empenhar 
todo o nosso esfor9o para fazer frutificar pron
tamente o trabalho acumulado todos estes 
anos nas Na9oes Unidas para orientar a solu-
9ao do problema da Namibia, cujo povo e re
presentado pela SWAPO. Estamos correndo 
atualmente o risco de, durante os dais anos 
que se seguiram a Resolu9ao 435, termos 
confiado demasiado em negocia9oes que nao 
se desenvolveram como teria sido licito espe
rar. 

E inaceitavel que o Governo sul-africano per
sista em suas agressoes militares contra An
gola e zambia, assim como sao inaceitaveis ar
tiffcios politicos como a instalac;:ao da assim 
chamada Assembleia Nacional em Windhoek. 
A pr6pria Correspond~ncia recente com o 
Secretario-Geral trai a atitude evasiva e prole
taria daAfricadoSul. Efundamental, nesteco
mo em outros problemas pendentes em nossa 
agenda, a posi9ao da Organiza9ao da Unidade 
Africana e dos paises da Linha de Frente, que 
recentemente reafirmaram em Lusaca a priori
dade que concedem a questao da Namibia, 
com base nos textos ja aprovados pelas Na-
9oes Unidas. 

Senhor Presidente, 

A responsabilidade desta Organiza9ao pela 
preserva9ao da paz e da seguran9a internacio
nais nao I he permite ignorar a atual escalada de 
intransig~ncia, de arbitrariedade e de viol~n
cia que torna cada vez mais remotas as pers
pectivas de paz no Oriente Media. 

Sao particularmente graves as implicac;:oes de 
medidas - recentemente adotadas ou anun
ciadas - de consolidac;:ao da ocupa9ao ilegal e 



de anexa<;:ao formal de territ6rios tornados pe
l a for<;:a das armas. 0 Conselho de Seguran<;:a 
ja expressou com firmeza o repudio universal 
as medidas que pretendem alterar unilateral
ment€ o status da cidade de Jerusalem. 

Com rela<;:ao ao estabelecimento das bases de 
uma paz abrangente, justa e duradoura, o Bra
sil reitera que considera indispensavel que pre
vale<;:a o consenso no sentido de assegurar: a 
retirada completa das for<;:as de ocupa<;:ao de 
todos os territ6rios arabes; o exercfcio dos di
reitos inalienaveis do povo palestine ao re
gresso, a autodetermina<;:ao, a independencia 
e a soberania na Palestina, do acordo com a 
Carta e resolu<;:oes pertinentes das Na<;:oes 
Unidas; a participa<;:ao da Organiza<;:ao para a 
Liberta<;:ao da Palestina nas negocia<;:oes de 
paz; eo reconhecimento do direito de todos os 
Estados da regiao de existir dentro de frontei
ras reconhecidas. 

Podemos esperar, ainda, que o Conselho con
figure um arcabou<;:o mais complete e aperfei
<;:oado para o tratamento da questao, no qual 
os direitos do povo palestine sejam devida
mente contemplados. 

Desejo ainda fazer referencia especial a tragi
ca situa<;:ao no Ubano, pais de on de se origina
ram tantos brasileiros que tanto tern contribuf
do para a vida nacional, que merece toda a nos
sa solidariedade e cuja independencia, sobe
rania e integridade territorial devem ser preser
vadas. 

Senhor Presidente, 

Ao dirigir-me a AssembiE§ia-Geral, no ana pas
sad a, observei que a economia mundial in
gressava na decada dos 80 em condi<;:oes de 
generalizada incerteza. 0 agravamento da si
tua<;:ao economica global, ao Iongo dos ulti
mos doze meses, s6 faz refor<;:ar a verifica<;:ao 
do fato basi co de que nos defrontramos todos 
com uma situa<;:ao inteiramente nova, em ter
mos qualitativos. 

Vivemos muito mais do que uma simples fase 
transit6ria de desacelera<;:ao no ritmo de ex
pansao do produto mundial e de coincidente 
eleva<;:ao de tensoes inflacionarias. Ha uma 
crise sistemica profunda e abrangente que 

afeta as economias industrializadas e acentua 
as distorcoes e desequilfbrios de suas articula
<;:oes com 0 mundo em desenvolvimento. 

A chamada "crise energetica", par mais cen
tral que esteja hoje em nossas preocupa<;:oes e 
por dramatico que seja seu impacto economi
co, deve ser reconhecida pelo que verdadeira
mente e: nao como alga acidental ou ex6geno, 
mas como um componente da crise estrutural 
subjacente, mais ampla e duradoura. 0 proble
ma energetico se coloca essencialmente na di
mensao Norte-Sui. Seu equacionamento, pa
ra ser eficaz, s6 se pode dar, portanto, no con
texte dos esforcos de revisao global das rela
coes entre os p~fses alta mente desenvolvidos 
~ o conjunto do mundo em desenvolvimento. 

Que isto e verdade prova com eloquencia o fa
to- que hoje ninguem ousaria negar- de que 
as nacoes em desenvolvimento passaram re
cente~ente a ocupar papel cad a vez mais rele
vante - diria mesmo decisive - nas eng rena
gens da economia internacional, seja como 
supridores de materias-primas, seja como 
mercado, seja como fornecedores industriais 
crescentemente competitivos, seja como es
pa<;:os para novas investimentos, seja, ainda, 
como to mad ores de capital muitas vezes des
provide de alternativas de aplica<;:ao em eco
nomias desenvolvidas, em fase de estagna
<;:ao ou baixo crescimento. 

Essa presen<;:a do Terceiro Mundo foi alcan<;:a
da nao por haverem os mercados mundiais se 
tornado mais sensiveis as aspira<;:oes e ne
cessidades dos pafses em desenvolvimento. 
Foi alcan<;:ada, na verdade, apesar de obstacu
los persistentes e ate, em muitos casas, cres
centes, como indicam a prolifera<;:ao de novas 
e mais eficazes formas de protecionismo, a 
transmissao de tensoes inflacionarias e a ele
va<;:ao generalizada nas taxas de jura nos mer
cades de capitais. 

0 mundo desenvolvido, que tern encontrado 
no Terceiro Mundo, nos ultimos anos, fator 
ponderavel de sustenta<;:ao de seu nfvel de ati
vidade economica, premido talvez par suas 
pr6prias dificuldades encaradas apenas em vi
sao conjuntural, evidencia, na pratica, atitude 
de progressive alheamento diante da proble
matica do subdesenvolvimento. E nftida, nas 
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reunioes de cupula dos chamados "Sete" e 
em diversos foros multi latera is, a atenc;:ao de
crescente dispensada aos problemas estrutu
rais da relacao Norte-Sui, com uma atitude que 
praticamente se limita a considerar medidas 
marginais e a concentrar na elevac;:ao dos cus
tos do petr61eo a responsabilidade pelos males 
de que ora padece a economia muncial. 

Outra- e mais sutil- expressao de distancia
mento do Norte em relac;:ao ao Sui e a tentativa 
de introduzir uma categorizac;:ao restritiva en
tre os pafses em desenvolvimento, seja segun
do seu nfvel de renda ou grau de industrializa
c;:ao, seja segundo sua condic;:ao de importado
res ou exportadores de petr61eo. Todo urn am
pia arsenal conceitual vern send a mobilizado a 
servico desse esforco de efeitos divisionistas 
e div~rsionistas. No fundo, essa categoriza
c;:ao constitui uma demonstrac;:ao adicional da 
atitude protecionista par parte dos grandes 
centros desenvolvidos e de seu desinteresse 
em perceber o fenomeno do subdesenvolvi
mento na inteireza de suas manifestac;:oes 
econ6micas, tecnol6gicas e sociais. 

E tempo de que se compreenda que a plena, a 
verdadeira, integrac;:ao dos pafses em desen
volvimento na economia internacional nao se 
pode fazer par uma esptkie de cooptac;:ao for
c;:ada a quadros normativos pre-definidos de 
forma basicamente unilateral pelas grandes 
pot~ncias econ6micas, mas sim pelo adequa
do acesso aos processos decis6rios sabre as 
questoes da vida econ6mica internacional. E 
ilus6rio supor que, urn novo quadro interna
cional com que nos deparamos, seja possfvel 
manter estruturas de privilegios e, ao mesmo 
tempo, resolver problemas globais. A tentati
va de preservar obsoletas estruturas de domi
nac;:~ao sabre os flux as internacionais em mate
ria de comercio, financ;:as e tecnologia s6 po
dera prolongar, e mesmo agravar, as dificulda
des atuais. No mundo de hoje, o exercfcio do 
poder se torna contradit6rio com os objetivos 
de prosperidade. E hora de reinterpretarmos 
os Ia cos entre as nacoes do Norte e do Sui e de 
pass~rmos da afir~ac;:ao ret6rica da interde
pend~ncia a construc;:ao pratica da mutualida
de. 

Para tanto, devem os pafses desenvolvidos 
aceitar que as soluc;:oes nao brotarao par gera-
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c;:ao espontanea a partir de deliberac;:oes frag
mentarias das varias ag~ncias e foros multi la
tera is, mantidas as atuais estruturas decis6-
rias de carater exclusivista e inalterados crite
rios operacionais que podiam ser adequados 
em outras eras, mas certamente nao mais o 
sao. 0 sentido essencial das chamadas "ne
gociac;:oes globais" e precisamente 0 de 
oferecer-nos, a todos, talvez a ultima oportu
nidade de buscarmos urn conjunto integrado e 
harm6nico de medidas de reformulacao do in
tercambio Norte-Sui. Tal oportunidade s6 se 
materializara se conseguirmos configurar - e 
com urg~ncia - urn impulso polftico que gere, 
a partir deste foro universal da Assembleia
Geral das Nac;:oes Unidas, modificac;:oes signi
ficativas nas instituic;:oes econ6micas multila
terais, para torna-las mais abertas a participa
c;:ao dos pafses em desenvolvimento a mais re
ceptivas a suas necessidades especfficas. 

Nao deve, portanto, o Govern a brasileiro ocul
tar sua grave apreensao diante do impasse ve
rificado, ha poucos dias, par ocasiao do encer
ramento da XI Sessa a Especial da Assembleia
Geral das Nac;:oes Unidas. 0 fracasso das con
versac;:oes com vistas ao lanc;:amento das ne
gociac;:oes glo't>ais nao chega, em nosso enten
dimento, nem perto de ser compensado pelos 
avanc;:os alcanc;:ados na elaborac;:ao dotexto de 
uma nova Estrategia lnternacional para oDe
senvolvimento. Esse texto, na avaliacao de 
meu Governo, nao e satisfat6rio, pais ~equer 
incorpora avanc;:os substantivos com relac;:ao a 
compromissos anteriormente acordados em 
outros foros e estara, ainda, sujeito a reservas 
e declarac;:oes interpretativas de carater restri
tivo par parte dos pafses desenvolvidos. 

Senhor Presidente, 

E fato dos mais significativos que o Terceiro 
Mundo tenha conseguido preservar seu senti
do fundamental de unidade e solidariedade, 
apesar das legftimas diferenc;:as de interesses 
que par vezes nele surgem, e nao obstante 
pressoes externas como as que antes mencio
nei. 

A crise atual torna ainda mais necessaria a 
coesao das nacoes da America Latina, Africa e 
Asia, no esfor9o comum pela revisao dos pa
d roes de seu relacionamento com o Norte. A 



crise nao deixa, entretanto, de colocar diante 
de n6s renovados desafios e obsUiculos. Nos
sa unidade deve sera cad a momenta reafirma
da e revigorada, ainda mais quando o esfon;:o 
- em si legftimo- da valoriza~:;ao de recursos 
escassos e nao-renovaveis provoca repercus
sao de propor<;es por vezes dramaticas sabre 
outros pafses em desenvolvimento. 

E chegada a hora de realizarmos, no ambito 
das rela~:;oes Sui-Sui, amplo esfor<;o de diversi
ficar e alargar as bases de entendimento e coo
pera~:;ao. Aos vfnculos politicos e a aglutina
~:;ao em torno de plataformas comuns de rei
vindica~:;oes no plano Norte-Sui urge acres
centar a substancia concreta de fluxos efeti
vos de comercio e financiamento entre pafses 
em desenvolvimento. 

0 potencial industrial, tecnol6gico e financei
ro hoje existente no Terceiro Mundo- soma
do, clara esta, a seus imensos recursos natu
rais e hum a nos - abre as na~:;oes dos tres con
tinentes em desenvolvimento imensas pers
pectivas de um proffcuo relacionamento dire
to, sem recurso a intermedia~:;ao, porvezes po
lftica ou economicamente onerosa, dos gran
des centros. 0 desafio que se coloca e, em su
ma, ode darmos ao Terceiro Mundo uma con
figura~:;ao pr6pria, que se fundamente em sua 
realidade e dinamismo internos e nao exista, 
apenas, como a expressao das diferen~:;as que 
nos separam das na~:;oes desenvolvidas. 

0 exito desse trabalho verdadeiramente pio
neiro de criar la<;os de efetiva parceira entre 
paises em desenvolvimento depende de um 
clara empenho politico. 56 o desiderata co
mum de aproxima~:;ao nos permitira chegar a 
realiza~:;oes concretas. E tal decisaotera de ser 
tanto mais firme quanta grandes sao as dificul
dades de estabelecer vinculos entre na~:;oes 
como as nossas, por Iongo tempo mantidas 
alheias umas das outras, e que, ainda hoje, es-

tao predominantemente voltadas, no plano 
econOmico e financeiro, para os grandes cen
tros industriais. 

0 Brasil, de sua parte, confia plenamente em 
que as na~:;oes do Sui saberao valer-se das difi
culdades do momenta presente para afirmar 
sua personalidade pr6pria e fortalecer e apro
fundar sua unidade e solidariedade, elemento 
indispensavel para 0 pr6prio exito de sua luta 
comum pela supera~:;ao do subdesenvolvi
mento e pela revisao dos termos de suas rela
<;6es como Norte industrializado. 

Sao estas, senhor Presidente, as principais ob
serva~:;oes que, em nome da Delega~:;ao do Bra
sil, desejaria fazer ao se iniciarem os debates 
da XXXV Sessao da Assembleia-Geral. 

Se, todos os anos, reiteramos nossas preocu
pa~:;oes, e porque a marcha dos eventos inter
nacionais prossegue inexoravel e ate mesmo 
se acelera, enquanto as solu~:;oes estao em re
tard a. Nossos trabalhos, portanto, nao pod em 
deixar de refletir os problemas que se acumu
lam e as deficiencias do processo decis6rio in
ternacional. Nao seria, porem, demasiado res
saltar que minha Delega~:;ao espera pelo dia em 
que os temas contenciosos de nossa agenda 
anual possam come~:;ar a ser substituidos por 
temas de coopera~:;ao e de constru~:;ao co
muns. 

Nos tres meses de labor a nossa frente, a Dele
ga<;ao do Brasil dare~ todos os seus esfor~:;os 
com vistas a criar melhores condi<;oes de parti
cipa~:;ao e dialogo internacional, na certeza de 
que sao, ainda, as Na~:;oes Unidas o mais apto 
instrumento de que dispoe a comunidade das 
gentes para a consecu~:;ao das tarefas da Paz e 
do Desenvolvimento. 

Muito obrigado. 
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saraiva guerreiro sauda os 
chanceleres africanos 

Senhores Chanceleres, 

Senhores Embaixadores, 

Meus amigos, 

E para mim motivo de grande satisfa9ao pes
soal saudar meus colegas africanos e 
agradecer-lhes a presen9a que tanto nos hon
ra. 

Este encontro, que temos ja tradicionalmente 
mantido, alem de renovar o indispensavel e 
sempre grato convfvio pessoal, constitui ex
celente oportunidade para trocarmos impres
soes com vistas ao estreitamento e ao desen
volvimento das rela96es entre nossos pafses. 

Nossos cantatas ganham em intensidade e 
significado, como atestam as visitas mantidas 
reciprocamente par autoridades de nossos 
pafses. 

Ainda recentemente, tive ocasiao de visitar 
Angola e Mo9ambique, onde tive a honra de 
ser recebido fraternal mente pelos Presidentes 
Jose Eduardo dos Santos e Samora Machel, 
pelos meus colegas Paulo Jorge e Joaquim 
Chissano e par outras altas autoridades ango
lanas e mo9ambicanas. 

Par motivos inerentes as tarefas de todos n6s, 
nao me foi possfvel, como desejaria, estender 
minha visita tambem a Cabo Verde, Guine
Bissau e Sao Tome e Principe. Canto poder 
realizar esse desejo em futuro pr6ximo. 

Par outro lado, tivemos o prazer e a honra de 
acolher no Brasil o Presidente Lufs Cabral, que 
nos visitou oficialmente na companhia de im
portante comitiva, da qual fazia parte o Minis
tro Vitor Saude Maria. Proximamente, estara 
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Discurso do Ministro de Estado das Rela9oes Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, em 24 de setembro de 1 980, 
no almo9o que ofereceu aos Chanceleres de pafses africa
nos de expressao portugu~Jsa, por ocasiao da XXXV Ses
sao da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. 

entre n6s o Ministro Abilio Duarte em visita 
que tera tambem carater oficial. 

Todos esses contactos v~em refor9ar a con
vic9ao, que temos no Brasil, de que sao varia
das e profundas as afinidades entre os nossos 
pafses. Em nossos encontros, pudemos exa
minar em conjunto grande numero de assun
tos de interesse comum nao apenas no nfvel 
bilateral, mas tambem no plano das questoes 
regionais e internacionais que preocupam 
nossos Governos e nossos povos. 

Temos conversado de maneira franca e desini
bida, e com isso pudemos criar Ia 9os de amiza
de e de confian9a. Nossas rela96es estao ga
nhando impulso, tarefa que se v~ muito facili
tada pela certeza de que estamos solidarios na 
afirma9ao de nossas respectivas identidades 
nacionais. 

No mundo em que vivemos, tornado par crises 
que se alastram eque perturbam o dialog a poli
tico e os esfor9os pelo desenvolvimento eco
nOmico, e seguramente reconfortador verifi
car que entre os nossos pafses ja existe ampla 
e s61ida base de entendimento. 

A constru9ao de nossas rela96es bilaterais e 
uma decisao polftica de nossos Governos que 
corresponde a aspira9ao de nossos povos. De 
parte do Brasil, somas movidos pelo sincero 
desejo de cooperar e de obter vantagens mu
tuamente satisfat6rias. 

As converg~ncias que existem entre n6s nos 
estimulam a dina mizar os nossos esfor9os co
muns. Para alem de nossos interesses imedia
tos, concordamos na plena afirma9ao de nos
sas respectivas soberanias nacionais. Busca
mos desenvolver os nossos recursos natura is 
de forma a assegurar melhores condi96es de 



vida aos homens, mulheres e crian<;:as de nos
sos palses. Buscamos o estabelecimento de 
uma ordem internacional que perm ita a partici
pa<;:ao democr<Hica de torlos os palses nas 
questoes que lhes dizem respeito. 

Senhores Chanceleres, 

Reitero a prioridade que o Governo brasileiro 
empresta ao adensamento e ampliacao de re
la<;:6es s61idas e fraternas com a Africa, parti
cularmente com os palses de Vossas ExceiE3n
cias. 

Seguimos de perto os acontecimentos no con
tinente africa no. Apesar da inexoravel campa
nha dos povos africa nos em dire<;:ao a indepen
dencia e a liberdade, ainda persistem serios 
problemas que dificultam a vida africana e que 
tem implica<;:6es universais. Refiro-me a ques
tao da Namibia, a polftica racista do regime de 
Pret6ria e a I uta africana em favor da soberania 
nacional e do desenvolvimento. 

Acreditamos firmemente que a paz duradoura 
e a prosperidade da Africa Austral somente se
rao alcan<;:adas se atendidas as justas aspira
<;:6es de seus povos: autodetermina<;:ao, inde
pendencia e integridade territorial da Namibia, 
assim como a supressao de apartelsmo. 

Desejo referir-me tambem aos desafios que a 
economia mundial e, em particular o atual 
estagio das rela<;:oes entre as na<;:oes desen
volvidas e em desenvolvimento colocam pa
ra nossos palses. 

Na nossa condi<;:ao comum de palses que lu
tam por desenvolver-se e por sofrermos os 
efeitos negativos do atual sistema internacio
nal de rela<;:oes economicas, defendemos o es
tabelecimento de uma Nova Ordem Economi
ca lnternacional mais justa e equitativa. 

Como assinalei por ocasiao da abertura do de-

bate geral da presente sessao da Assembleia
Geral, nao posso deixar de registrar um desen
canto com o impasse no chamado dialogo 
Norte-Sui, em que as ja fartamente conheci
das e debatidas questoes de nosso interesse 
continuam a sertratadas de maneira rotineira e 
insatisfc.t6ria. Apesar disso, nao acredito de
vamos abandonar o dialogo Norte-Sui, e per
mitir que o Norte industrializado escape de 
suas responsabilidades quanta ao desenvolvi
mento. Acredito, sim, por outro lado, que te
mos no mundo em desenvolvimento de conju
gar esfor<;:os, de forma criadora, inovadora e 
intensa, em beneffcio mutuo, sem esperar por 
eventuais manifesta<;:6es positivas dos sem
pre relutantes parceiros desenvolvidos. 

No nfvel de nossas rela<;:6es bilaterais, temos 
caminhado na dire<;:ao correta, sempre obser
vando 0 pleno respeito a soberania e a nao
ingerencia nos assuntos internos e externos 
de cada parte. Os acordos existentes entre 
nossos pafses, o constante intercambio deal
tas autoridades e tambem de tecnicos bem re
fletem a crescente intensidade de nosso rela
cionamento. Certamente temos ainda Iongo 
caminho a percorrer, apesar do que ja alcan<;:a
mos com nossos pr6prios meios. A nossa coo
pera<;:ao e o nosso entendimento, por serem 
sinceros e por nao terem quaisquer veleidades 
de interferencia e de domina<;:ao, tend em a as
sumir fei<;:6es verdadeiramente modelares e a 
servir de exemplo do que podem realizar os 
palses do Terceiro Mundo quando decidem a 
mobilizar seus recursos e a conjugar seus es
for<;:os. 

E e na certeza de que saberemos dar os passos 
apropriados para o estreitamento dos la<;:os de 
amizade leal e franca entre os nossos palses 
que convido todos os presentes a erguerem 
comigo suas ta<;:as pel a prosperidade crescen
te de nossos povos e pela saude e felicidade 
pessoal de Vossas Excelencias. 
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chanceler analisa a politica externa do 
brasil, no conselho das americas 

Senhoras e Senhores, 

Desejo inicialmente agradecer ao Conselho 
das Americas a oportunidade que me oferece 
para discorrer sabre alguns dos principais as
pectos da polftica externa brasileira. 

Este convite me proporciona uma oportunida
de para o intercambio de opinioes com perso
nalidades que mantem estreitos lac;:os com 
o Brasil e um legitimo interesse em se infor
mar sabre meu pais. E animado por esse espiri
to de dialogo frutifero que tenho o prazer de me 
encontrar aqui hoje. 

Devo acrescentar que o Conselho das Ameri
cas desempenha um papel valido e uti I de apro
ximac;:ao dos paises do Hemisferio. As reu
nioes programadas pelo Conselho, com a par
ticipac;:ao de intelectuais, empresarios e !ide
res politicos, funcionam como verdadeiras 
pontes entre nossos povos. 0 conhecimento 
mutua e pec;:a fundamental para ? estabeleci
mento da compreensao mutua. E a unica for
ma de se superar julgamentos estereotipados, 
bern como de se propiciar uma percepc;:ao mais 
efetiva de nossas distintas realidades e de nos
sos problemas comuns. 

Nesse contexto, gostaria de partilhar com os 
senhores algumas ideias sabre meu paise sua 
politica externa. 0 Brasil vive um period a parti
cularmente criativo. Estamos em meio a um 
process a politico que conduz a uma sociedade 
mais democratica. Este e um esforc;:o interno 
que decorre das necessidades, da hist6ria e 
das aspirac;:oes de nosso povo e de nossa so
ciedade. Governo e povo estao unidos nesse 
empreendimento. 

Como o Presidente Figueiredo tern reiterado 
frequentemente, nossos esforc;:os em prol da 
democracia politica, social eecon6mica se ba-
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seiam em um consenso nacional, portanto ina
balavel. Seria, por conseguinte, irrealistico su
por que dificuldades economicas poderiam 
causar a reversao desse processo. 

Os problemas economicos do presente exi
gem soluc;:oes internacionais porque seus efei
tos (e, em muitas circunstancias, suas causas) 
sao generalizadas e sistemicas. No mundo 
atual, a maioria dos paises enfrenta dificulda
des economicas e essa afi rmac;:ao nao sea plica 
apenas aos paises em desenvolvimento. 0 
Brasil tern sua quota de problemas, mas tam
bern esta capacitado a enfrentar o desafio com 
imaginac;:ao e criatividade. 

Permitam-me agora passar ao campo especifi
co da diplomacia. Uma breve apreciac;:ao sabre 
a situac;:ao interna do Brasil fez-se, inicialmen
te, necessaria porquanto as relac;:oes externas 
de um pais nao pod em ser compreendidas fora 
do contexto de sua conjuntura nacional. 

0 enfoque global ou universal que adotamos e 
uma das facetas externas de nossas institui
c;:oes domesticas. Basicamente, democracia 
significa dialogo, um esforc;:o comum na solu
c;:ao de problemas, sem discriminac;:ao ou im
posic;:oes. N6s acreditamos que esse enfoque 
democratico ainda nao esta presente no rela
cionamento internacional, que permanece 
orientado pelos ditames do poder, seletivida
de e unilateralismo. 

Assim, os objetivos globais de nossa atividade 
diplomatica nao sao alcanc;:ados pela mera adi
c;:ao de uma gama maior de relac;:oes bilaterais. 
0 que ambicionamos e a transformac;:ao da 
qualidade e da natureza do dialogo dentro do 
sistema internacional e o aperfeic;:oamento 
dos mecanismos internacionais de forma a 
contribuir mais eficazmente para a criac;:ao de 



estruturas permanentes de Paz e lgualdade 
entre as na<;:6es. 

0 reconhecimento das diversidades nacio
nais, o respeito as necessidades e tradi<;:6es 
dos parceiros, as rela<;:6es equilibradas e equi
tativas sao objetivos que, embora retorica
mente reiterados, ainda estao Ionge de serem 
atingidos dentro do sistema internacional. Es
ses objetivos sao, entretanto, absolutamente 
essenciais, se desejarmos organizar o relacio
namento internacional em moldes mais justos 
e nao discriminat6rios. Todos OS pafses de
vern participar equitativamente do dial ago in
ternacional. Enfoques restritivos - baseados 
no poder au em pad roes distorcidos de distri
bui<;:ao de beneffcios - geram instabilidades 
dentro do sistema internacional e devem, par 
conseguinte, ser superados. A presente multi
plica<;:ao de crises e urn sinal seguro de que o 
dialogo deve ser expandido, sem demora, tan
to a nfvel universal quanta regional. 

A intensifica<;:ao das trocas internacionais, a 
multiplica<;:ao das agencias internacionais es
pecializadas, o incremento dos cantatas dire
tos entre povos e sociedades, as chamadas 
atividades transnacionais, o aprimoramento 
das comunica<;:oes, e assim par diante, nao fa
ram acompanhados de novas modalidades de 
dialogo politico. As estruturas internacionais 
do presente parecem reproduzir-se infinita
mente, sem que se descortinem projetos ino
vadores e praticos para evitar a insatisfa<;:ao e 
a instabilidade dentro do sistema internacio
nal. 

Nesse contexto, as pafses em desenvolvimen
to tendem a permanecer como pafses em de
senvolvimento. Ha certamente diferen<;:as en
tre eles, mas o fato de que se encontram em 
uma situa<;:ao bastante semelhante (compara
tivamente aos pafses desenvolvidos) ex plica a 
solidariedade do grupo, independentemente 
da sua localiza<;:ao geogratica, da peculiarida
de de seus problemas econ6micos au de seus 
nfveis de renda. 

0 bem-estar de nossos pafses depende da efi
cacia de urn sistema econ6mico internacional 
que aparenta estar fora de controle. Falta ain
da a6 Norte reconhecer que esta ligado ao Sui 
par uma comunhao de interesses. Esse reco-

nhecimento e - no meu entender - uma ne
cessidade essencial do pr6prio sistema. 0 dia
logo Norte-Sui somente avan<;:ara se for con
duzido com urn espfrito de reciprocidade, le
vando em conta, obviamente, a desigualdade 
econ6mica entre seus participantes. 

lnexistem receitas infalfveis para a solu<;:ao 
dos problemas basi cos da Paz e do Desenvol
vimento. Os pontos par mim levantados aqui 
sao somente urn breve apanhado de alguns 
dos conceitos orientadores de nossa a<;:ao di
plomatica. 0 importante, no fundo, e ter pre
sente a necessidade de a comunidade interna
cional desenvolver novas padroes de coexis
tencia e coopera<;:ao, baseados em normas e 
princfpios de aceita<;:ao geral. A tarefa de for
mula<;:ao dessa nova ordem internacional e urn 
esfor<;:o conjunto. Os estere6tipos e as f6rmu
las tradicionais, baseadas em uma visao sim
plista do mundo, perderam sua validade, o que 
e comprovado dramaticamente par aconteci
mentos recentes. Estamos lidando com uma 
situa<;:ao complexa, marcada pela emergencia 
de novas fa tares politicos que devem ser pon
derados em qualquer esfor<;:o para criar uma 
ordem internacional mais estavel e equitativa. 
E isso s6 pode ser obtido atraves da abertura 
dos mecanismos decis6rios internacionais a 
participa<;:ao mais ampla e representativa da 
comunidade internacional. 

No caso dos pafses latino-americanos, a soli
dariedade esta-se tornando mais perceptive!. 
Nossos pafses estao totalmente conscientes 
do fato de que somas afetados par tendencias 
econ6micas internacionais sabre as quais nao 
temos quase nenhum controle. Em conse
quencia, tentamos, deliberadamente fortale
cer nossos vfnculos, com vistas a ampliar as 
bases de nossos esfor<;:os de desenvolvimen
to e a buscar fa tares concretos sabre as quais 
construir uma posi<;:ao internacional comum. 
Fortalecemos assim nossa capacidade de ne
gocia<;:ao e desenvolvemos urn sentido dina
mica e realfstico de solidariedade. 

Urn bam exemplo desse esfor<;:o e a recente 
conclusao do tratado que criou a ALADI - As
socia<;:ao Latina-Americana de lntegra<;:ao -
organismo destinado a substituir a antiga 
ALALC. Creio que, ap6s urn Iongo processo de 
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negocia<;:ao, alcan<;:amos um acordo que sera 
dinamico, flexfvel, realista e profundamente 
latina-americana em sua substancia. Espera
mos e confiamos em que a ALADI desempe
nhe um papel muito positivo no desenvolvi
mento regional. 

Tem havido um aumento consideravel de con
tatos pessoais entre Chefes de Estado latino
americanos, eo Brasil tem tido papel relevante 
nesse processo. 0 Presidente Figueiredo ja vi
sitou a Venezuela, o Paraguai e a Argentina e 
devera visitar o Chile, em outubro. Os Presi
dentes Morales Bermudez, do Peru, L6pez Por
tillo, do Mexico, e Videla, da Argentina, visita
ram o Brasil no passado recente. Em outubro, 
seremos anfitrioes da Primeira Reuniao de Mi
nistros das Relac;:oes Exteriores no contexto 
do Tratado Amaz6nico. Esses acontecimen
tos sao ingredientes de um processo mais am
pia de cooperac;:ao, que sera de utilidade para 
todos os nossos pafses. 

Outro elemento dig no de nota dentro do pano
rama latino-americano e a evoluc;:ao polftica da 
regiao. Nossos pafses sempre lutaram por for
mas mais amplas e autenticas de participac;:ao 
em seus respectivos processos politicos e 
econ6micos. Cada nac;:ao segue suas tenden
cias hist6ricas e abre seu pr6prio caminho de 
acordo com suas pr6prias caracteristicas. 
Nossa polftica fundamenta-se na estrita nao
intervenc;:ao. Consideramos fundamental o 
respeito as tendencias e movimentos nacio
nais. 0 Brasil escolheu seus valores e nossa 
opc;:ao tem um sentido interno nacional. Nao 
apenas rejeitamos - como principia - todas 
as formas de atitudes hegem6nicas, desde as 
mais sutis; consideramo-las perniciosas e 
contraproducentes para todos os interessa
dos. 

Finalmente, gostaria de abordarsucintamente 
as relac;:oes entre o Brasil e os Estados Unidos. 
Sua hist6ria inicia-se com nossa lndependen
cia, ha 1 60 a nos, e desenvolveu-se em multi
plas dimensoes. Nossa tradic;:ao de coopera
<;:ao em momentos dramaticos da vida interna
cional e bastante conhecida. 

Pode-se dizer, com seguran<;:a, que nossos 
pafses aprenderam, ao Iongo do tempo, a 
relacionar-se de forma madura, e equilibrada, 
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0 que e comprovado, inclusive, pelo fato de 
que podemos concordar ou discordar em te
mas especificos sem afetar a base ou o nivel de 
nossas rela<;:6es essencialmente estaveis. 

Dada essa amizade, nao se deve esperar que 
nossos paises estejam sistematicamente de 
acordo em todas as areas. Nosso respeito co
mum por alguns valores basicos nao implica 
necessariamente que devamos estar de acor
do em todos os aspectos do dia-a-dia de nos
sas rela<;:6es. Is to nao ocorre no relacionamen
to bilateral entre pafses independentes. So
mas pafses diferentes, temos distintos trac;:os 
culturais, nfveis de desenvolvimento desi
guais, necessidades diversas, mecanismos 
institucionais diferenciados. E perfeitamente 
natural, portanto, que nossos pontos de vista 
sobre o sistema internacional reflitam essas 
diferenc;:as. 

0 importante e encarar essas diferenc;:as de 
posic;:ao e de opiniao com naturalidade, de for
ma a torna-las - nao causas de irritac;:ao ou de 
incompreensao - mas fatores positivos no 
nosso dialogo e entendimento mutua. E isto 
esta sendo feito. 

0 intercambio entre as comunidades empre
sariais norte-americana e brasileira tem sido 
um meio eficaz do fortalecimento de nossos 
vfnculos comuns. Nesse contexto, gostaria de 
ressaltar uma area especifica em que a comu
nidade empresarial norte-americana poderia 
prestar uma contribuic;:ao substantiva para a 
melhoria de nossas relac;:oes. Refiro-me a pos
sibilidade de se evitar a reimposic;:ao de medi
das de carater protecionista. E not6rio o fato 
de que essas medidas afetam novas industrias 
nos pafses em desenvolvimento, prejudicam 
os interesses dos consumidores nos pafses in
dustrializados e contrariam a tradi<;:ao de libe
ralismo e carater aberto da economia norte
americana. 

Os setores dinamicos da comunidade empre
sarial norte-americana sempre demonstraram 
habilidade para ver alem das considerac;:oes 
imediatistas e perceber os aspectos mais am
p los e ferteis das relac;:oes econ6micas entre 
os Estados Unidos eo Brasil. Confiamos e es
peramos que o espfrito de modernizac;:ao que 
tao bem reflete a filosofia da corrente principal 



da economia norte-americana tambem preva
lecera no esfon;:o de moderniza<;:ao dos la<;:os 
economicos entre nossos pafses. 

Senhoras e Senhores, 

Nao procedi a uma avalia<;:aoabrangentedote
ma deste encontro, o que seria impossfvel no 
curso de uma breve palestra. Tentei entretan
to, destacar alguns pontos que - espero -

possam contribuir para que alcancemos me
lhores nfveis de entendimento mutua e servir 
de estfmulo a continua<;:ao de nosso dialogo 
permanente. 

Agrade<;:o-lhes esta oportunidade e desejo ao 
Conselho das Americas exito ininterrupto em 
seus esfor<;:os no sentido de propiciar nfveis 
cada vez mais altos para o entendimento mu
tua entre o Brasil e os Estados Unidos. 
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Discursodo Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, em Ottawa, em 29 de setembro 
de 1980, por ocasiao de jantar que I he foi oferecido pelo 
Secretariode Estado para Neg6cios ExterioresdoCanada, 
Mark Mac Guigan. 

Senhor Secretario de Estado, 

As palavras de Vossa Excelencia muito me 
sensibilizaram. Sou muito grato ao Governo 
canadense pel a gentil acolhida que dispensou 
a mim, a minha mulher e aos membros de mi
nha comitiva. 

Aceitei com singular satisfac;:ao o amavel con
vite de Vossa Excelencia para visitar o Cana
da, pals ligado ao Brasil por estreitos lac;:os de 
amizade e cooperac;:ao. Os cantatas entre nos
sos parses, cada vez mais frequentes - e me 
refiro tanto a esfera governamental quanta a 
privada - bern atestam o adensamento de 
nossas relacoes. Considero, pais, extrema
mente feliz ~sta oportunidade de conhece-lo, 
Senhor Secretario de Estado, e de, juntos, po
dermos avaliar as perspectivas que se abrem 
para a maior aproximac;:ao entre nossos dois 
parses. 

0 Canada e o Brasil sao paises continentais. 
Tern em comum a possibilidade de, dentro de 
seu pr6prio territ6rio, expandirem suas fron
teiras econOmicas, de conquistar novos espa
c;:os. Trac;:o que une tambem nossos paises e a 
disposic;:ao de nossos povos de aceitar plena
mente a tarefa de desenvolvimento e do pro
gresso. Somos, Brasil e Canada, nac;:oes jo
vens, com projetos generosos de construc;:ao 
nacional, bern definidos e articulados e com 
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consc1encia do papel que desempenhamos 
nas relac;:oes internacionais. 

0 Canada constr6i hoje uma sociedade harmo
niosa, exemplar mesmo, onde o equilibria en
tre o desenvolvimento social e o progresso 
econOmico esta sendo alcanc;:ado. Suas op
c;:oes internacionais, fundadas por senti do cla
ra de contribui<;:ao pr6pria, alicen;:ada nos prin
cipios da autodeterminac;:ao e da nao
intervenc;:ao, orientada pela franqueza e cor
dialidade nos contactos e pel a melhor incorpo
rac;:ao dos valores ocidentais, sao base para 
uma presenc;:a dinamica no quadro politico 
contemporaneo. A preocupac;:ao com as for
mas concretas de alcanc;:ar a Paz e diminuir a · 
tensao expressam, no apoio que o Canada tern 
invariavelmente dado as missoes de paz das 
Nac;:oes Unidas, o papel positivoque o seu pais' 
desempenha no cenario internacional. 

De nossa parte, ressaltaria que o momenta 
brasileiro e basicamente 0 de afirmac;:ao de um 
projeto nacional, centra do numa opc;:ao demo
cratica. Diferentemente do Canada, somas 
uma nacao em desenvolvimento, onde as so
luc;:oes nao estao acabadas, onde OS proble
mas de crescimentoexigemsacrificios e colo
cam equac;:oes complexas e novas, a cada dia. 
Mas, temos certeza de que vivemos num tem
po de consolidac;:ao de instituic;:oes politicas, 
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num tempo de implantac;:ao de modos efetivos 
de conseguir liberdade e justic;:a social. Sabe
mos que a liberdade politica tern sentido ver
dadeiro se vier acompanhada de elementos 
que garantam amplamente a dignidade do ho
mem. No cotidiano do desenvolvimento for
mamas a aguda percepc;:ao de que os direitos 
essenciais nao se restringem no plano da liber
dade polltica, que e fundamental, masse pro
jetam ao mundo da saude, da alimentac;:ao, da 
moradia e da educac;:ao. Os obstaculos inter
nacionais ao desenvolvimento econ6mico 
afetam, direta e pessoalmente, a realizac;:ao de 
cada homem, mulher ou crianc;:a, nos paises 
carentes. 

No plano internacional, nosso comportamen
to e pautado pela convivencia universal, sem 
inibic;:oes, mas preocupada em conseguir, em 
cada caso, a norma da boa convivencia e da 
dignidade. Sao premissas doutrinarias da di
plomacia brasileira na busca da Paz e do De
senvolvimento. Para n6s, esses valores s6 po
d em ser realmente alcanc;:ados na medida em 
que se consiga participac;:ao efetiva e equitati
va, dos membros da familia das nac;:oes nas de
cisoes sobre os problemas que nos afetam a 
todos. A complexidade do mundo contempo
rfmeo eliminou a possibilidade das carreiras 
solitarias e egoistas. Nesse sentido, a polltica 
externa busca praticar com as nac;:oes amigas 
- e entre elas sobressai o Canada - uma poll
tica de cooperac;:ao efetiva, equilibrada, dina
mica, util igualmente para OS dois paises. 

Os contatos entre brasileiros e canadenses, 
francos e abertos, se traduzem em colabora
c;:ao construtiva e mutuamente proveitosa. Tal 
colaborac;:ao, tradicionalmente significativa 
nas areas comercial e financeira, tern conheci
do, ultimamente, consideravel expansao em 
setores prioritarios para ambos os paises, co
moo agricola e oda tecnologia industrial. Esta
mos empenhados em fazer prosperar esse es
forc;:o conjunto, em beneficia de nosso desen
volvimento e em prol do aperfeic;:oamento da 
amizade que une nossos dois pafses. 

Creio, ainda, que, com base no senti do verda
deiramente universal de nossas preocupac;:oes 
comuns, o dialogo Brasil-Canada devera ter 
tambem dimensao polltica expressiva. Temos 
experiencias a trocar. A diversidade de nossos 
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enfoques pode produzir conversa util, melhor 
aproximac;:ao ainda. 0 Brasil acredita que o dia
log a politico e instrumento essencial para criar 
situac;:oes de descontraimento. Oueremos, as
sim, compartilhar como Canada nossa crenca 
nas virtudes da diplomacia, especialmente 
num momenta em que tantos obstaculos blo
queiam, no sistema internacional, os cami
nhos e as modalidades do dialogo. 

Vivemos momentos em que os desafios em 
escala mundial, politicos e econ6micos, nao 
admitem diagn6sticos simples. Multiplicam
se areas de tensao, e nao se desenham solu
c;:oes que possam atenua-las; estamos Ionge 
de conseguir harmonia necessaria para que se 
instalem e ope rem mecanismos efetivos e per
manentes para a Paz eo Desenvolvimento. Na 
verdade, sao escassos os sinais que apontam 
para a criac;:ao de tais mecanismos. As consi
derac;:oes de curto prazo predominam sobre as 
formas consentidas e legitimas de conviven
cia. Em tantas circunstancias, e como sea ca
pacidade humana de propor solucoes se atra
sasse diante de fatos, o homem ficasse reduzi
do a adiar o enfrentamento de problemas. 0 
adiamento passa a ser soluc;:ao, com todos os 
perigos que isto podetrazer, em termos de ins
tabilidade e violencia. 

Um exemplo ilustrara o que digo. E dramatico o 
contraste que existe entre a riqueza de diag
n6sticos, analises, recomendacoes resolu
c;:oes sobre a questao Norte-Sui,~ a pdbreza e a 
timidez dos passos dados para superar e reali
zar o espirito e a letra das medidas indicadas 
para aproximar economicamente os paises. 

0 panorama internacional e diffcil, sem safdas 
faceis, com vicios estruturados; isto nao de
ve, porem, nos levar ao pessimismo. Ao con
trario, nac;:oes jovens, como o Brasil eo Cana
da, com o potencial que tern, devem ser leva
das a maior participac;:ao, a busca de formas 
novas de articulat;:ao do sistema internacional, 
a convivencia franca. Talvez uma das razoes 
que barre o pessimismo seja exatamente a 
confiant;:a no papel dos paises que agora co
met;:am a desempenhar na cena internacional 
um papel positivo. Falo do Canada, do Brasil, e 
de tantos outros, que com poem, como Brasil, 
a comunidade do Terceiro Mundo. Tenho a 
certeza de que estamos preparados para urn 



dial ago novo com parses como o Canada, dis
pastas a uma rela<;:ao aberta e equilibrada com 
os paises em desenvolvimento. Nossas dife
rencas de niveis de desenvolvimento, de tradi
<;:6e~ culturais, de posi<;:6es internacionais, 
nao nos afastam. Como nossas conversa<;:6es 
provam, servem como base para urn en contra 
real, efetivo, procupado com solu<;:6es novas 
para caminhos bilaterais e mundiais. Pela con
fiabilidade do comportamento de cada urn no 
plano mundial, ao Iongo da hist6ria, nao ha op
<;:ao para o Brasil e para o Canada se nao a de 
participar ativamente do jogo internacional, 
sem aceitar papeis para os quais nao estao pre
parados, mas sem rejeitar a oportunidade e 
responsabilidades inerentes as suas condi
<;:6es nacionais. 

Senhor Secretario de Estado, 

Considerei muito positivo o fa to de que a Ame
rica Latina tenha sido tema de seu primeio dis
curso, como responsavel pela condu<;:i'io da 
politica externa canadense. Registrou, entao, 
Vossa Excelencia a nova posi<;:ao da America 
Latina no cenario mundial, em virtude de sua 
importancia econl'>mica e for<;:a politica, e ex
pessou o desejo de que as rela<;:6es do Canada 
com os pafses latino-americanos se ampliem e 
se aprofundem, sublinhando a necessidade de 
que, no plano econl'>mico, se de enfase a coo
pera<;:ao industrial e ao intercambio tecnoi6gi
co, paralelamente a urn relacionamento politi
co mais estreito. 

Estao, assim, bern lan<;:adas as bases para a 
aproxima~;:ao entre o Canada e os pafses 
latina-america nos. E, nesta ocasiao, seria uti I, 
talvez, refletir, sumariamente, sabre o que o 
tema nos coloca de forma geral: o relaciona
mento bilateral entre pafses desenvolvidos e 
pafses em desenvolvimento. Nao falo aqui do 
quadro global do relacionamento Norte-Sui, 
com suas institui<;:oes e problemas, mas da di
mensao concreta da aproxima~;:ao bilateral en
tre pafses desenvolvidos e pafses em desen
volvimento. Aqui, e fundamental saber inovar 
e evitar a repeti~;:ao dos erros. Nao cabem mais 
o paternalismo eo desequilfbrio nos empreen
dimentos comuns. A regra da aproxima~;:ao 
deve ser a da igualdade, da busca de vanta
gens comuns. A diferen~;:a de nfveis de desen
volvimento, de riqueza econl'>mica, nao cria di-

reitos para os pafses ricos, embora erie para 
eles obriga<;:6es e deveres. Nao cabe generosi
dade, sevier como capa para a ingerencia. Nao 
tenho duvidas de que o Canada sabera, como 
sempre sou be, evitar tais vfcios. Foi, para isto, 
que anotei com especial satisfa<;:ao suas pala
vras, que anunciam, de fato, urn momenta ex
tremamente positivo para o Brasil e para os 
seus irma as latino-americanos. 0 Canada tern 
certamente inteligencia politica e capacidade 
economica e tecnol6gica para criar relaciona
mentos frutfferos e equilibrados com seus vizi
nhos continentais, em processo de desenvol
vimento. 

Voss a Excelencia referiu-se ao Brasil como urn 
dos pafses aos quais o Canada devera dedicar 
prioridade. Assinalaria, com particular agra
do, que a hist6ria recente do relacionamento 
Brasil-Canada tern sido marcada pel a progres
siva aproxima~;:ao e pelo dialogo, nos pianos 
mais diversos, sobretudo a partir de 1976, pe
ri ado em que, sucessivamente, foram criados 
a Comissao Mista Brasil-Canada, o Subgrupo 
deAgricultura eo SubgrupodeCoopera~;:ao In
dustrial, e durante o qual tern sido constante a 
expansao de intercambio comercial efinancei
ro e crescente a coopera<;:i'io em areas de inte
resse mutua. 

0 intercambio comercial bilateral alcan~;:ou, 
em 1979, cerca de 600 milh6es de d61ares, 
permanecendo o Brasil na posi~;:ao de segundo 
maior parceiro comercial do Canada na Ameri
ca Latina. 0 acordo de compra de trigo, que 
conclufmos em janeiro, sem duvida fortalece
ra essa posi~;:ao. Aumentara, entretanto, ode
ficit em nos sa balan~;:a comercial bilateral. Ain
da nos preocupam, par outro I ado, as medidas 
restritivas que tern afetado nossas exporta
<;:6es. Confiamos em que as dificuldades ora 
existentes venham a ser gradativamente su
peradas e criadas condi<;:6es de acesso desim
pedido a este mercado. As praticas restritivas 
sao perniciosas. Se, par urn I ado, subtraem re
ceitas de exportac;;ao aos pafses em desenvol
vimento, par outro, reduzem sua capacidade 
de importar e elevam seu nfvel de endivida
mento externo. Consagram, ainda, situa~;:oes 
de ineficiencia econl'>mica em certos setores 
nos pafses desenvolvidos, que, no fund a, pre
judicam os consumidores, sacrificados pela 
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defesa de interesses particulares e localiza
dos. 

Nao posso deixar de assinalar a importancia 
que atribuimos ao II Programa Nacional de 
Coopera<;:ao Tecnica Brasil-Canada, ora em 
plena execu<;ao. Esse Programa constitui, por 
sua qualidade, eficiente instrumento de cana
liza<;ao de recursos e tecnologia canadense 
para setores prioritarios de nosso desenvolvi
mento. 0 Brasil empresta particular interesse 
no prosseguimento dessa coopera<;ao, que 
poderia assumir formas renovadas, inclusive 
atraves de maior aten<;ao no campo da pesqui
sa cientifica. 

Senhor Secretario de Estado, 

0 Brasil e Canada sao paises de voca<;ao uni
versalista, de inabalavel cren<;a no progresso 
da sociedade humana, havendo sempre de
monstrado disposi<;ao ao dialogo e a negocia
<;ao, condi<;oes indispensaveis a boa convi
vencia internacional. Nao admira, pois, que 
nossos paises constituam parceiros com tao 
amplas possibilidades de frutiferas coopera
<;ao. 

Convido todos os presentes a erguerem suas 
ta<;as a saude de Sua Majestade a Rainha Eliza
beth II e do Primeiro Ministro Pierre Elliott Tru
deau, a prosperidade do grande povo do Cana
da, a amizade e a coopera<;ao entre os nossos 
paises, bem como a saude e a felicidade pes
seal do Secretario de Estado de Neg6cios Ex
teriores do Canada e da Senhora MacGuigan. 

saraiva guerreiro em montreal: maior 
aproxima<;ao entre brasil e canada 

Foi com grande prazer que aceitei o amavel 
convite para este encontro. Ocasioes como 
esta sao valiosas, pois dao ensejo ao dialogo, a 
identifica<;:ao de convergencias favoraveis a 
uma maior aproxima<;:ao entre nossos paises. 
Alem disso, e-me grata a oportunidade de es
tar em Montreal, cidade progressista e dinami
ca, e de conhecer pessoalmente os dirigentes 
e reprsentantes das tres institui<;:oes que hoje 
nos acolhem, o Institute Canadense de Rela
<;:6es lnternacionais, a Camara de Comercio 
Brasil-Canada e a Associa<;:ao Canadense para 
a America Latina. 

Como o Canada, o Brasil norteia sua atua~;:ao 
externa no sentido do estabelecimento de 
uma efetiva paz mundial. Trabalhamos pel are
mo<;:ao das tensoes e a favor da solu<;:ao pacifi
ca das controversias. 0 Brasil deseja que as re
la<;oes internacionais se torn em mais justas e 
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Discurso do Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Montreal, em 1. 0 de outu

bro de 1980, por ocasiao de almo<;:o que lhe foi ofereci
do pelo Institute Canadense de Rela<;:oes lnternacionais, 
pela Camara de Comercio Brasil-Canada e pela Associa
<;:iio Canadense para a America Latina. 

que todos os paises tenham condicoes de 
organizar-se e de prosperar em liberdade. 

Temos, em meu pais, especial preocupa<;:ao 
com a questao do desenvolvimento. Se esta
mos conscientes de nossas deficiencias e do 
Iongo caminho que, juntamente com os de
mais paises em desenvolvimento, ainda deve
remos percorrer, temos tambem a conviccao 
de que nossos esfor<;os serao grandemente 
facilitados pelas atitudes positivas que os pai
ses desenvolvidos possam adotar. 0 dialogo 
franco e aberto deve sera base efetiva do rela
cionamento entre os pafses do Norte e do Sui, 
tanto nos foros multilaterais, onde estamos 
negociando a efetiva implanta<;:ao de uma no
va e mais justa ordem econOmica internacio
nal, quanta, no nivel bilateral, em que proces
samos nossos neg6cios comerciais e financei
ros, que fazem o cotidiano de nossas preocu-



pac;:oes. A mutualidade de interesses que exis
te entre nossos pafses deve deixar de serape
nas uma verdade conceitual para transformar
se na mola mestra, no motor desse dialogo, 
que e urgente impulsionar. 

A realidade da decada dos oitenta nao e anima
dora. Vivemos na perspectiva de uma crise 
economica mundial, cujo desdobramento exi
ge a profunda reformulac;:ao do quadro norma
tivo em que se processa o intercambio econo
mico internacional. Nao necessitarei, nesta 
oportunidade, recapitular os trac;:os funda
mentais dessa crise, pois os Senhores os per
cebem em razao mesmo de sua atividade pro
fissional. Desejaria, porem, acentuar que se, 
como e provavel, a economia mundial crescer, 
nos pr6ximos anos, mais lentamente do que 
em qualquer outro perfodo do p6s-guerra, 
abre-se igualmente a possibilidade de igual de
sacelerac;:ao duradoura do ritmo de expansao 
do comercio internacional. 

Essa possibilidade nos causa graves preocu
pac;:oes, ainda mais porque vemjuntar-se a ou
tros fatores igualmente adversos como a ace
lerac;:ao da inflac;:ao internacional e a elevac;:ao 
sistematica dos prec;:os dos nossos produtos 
de importac;:ao, inclusive o petr61eo. 

A diminuic;:ao do espac;:o economico global ten
dera a elevar o nfvel de tensoes e desigualda
des entre parses desenvolvidos e parses em 
desenvolvimento, pois prenuncia o agrava
mento das tendencias protecionistas, contra 
o qual deveremos unir nosssos esforc;:os. 0 
protecionismo atinge mais duramente as na
c;:oes em desenvolvimento, que se veem limi
tadas a estreita faixa do mercado internacio
nal, sofrendo graves restric;:oes ao acesso de 
seus produtos manufaturados, enquanto os 
prec;:os de seus produtos primarios se deterio
ram em relac;:ao aos bens industrializados mais 
sofisticados que importam do Norte desenvol
vido e em relac;:ao ao custo da tecnologia e ao 
servic;:o da dfvida. Diminui, portanto, sua capa
cidade de obtenc;:ao de divisas fortes, tao ne
cessarias ao financiamento de suas importa
c;:oes de bens e servic;:os e a amortizac;:ao de 
seus compromissos financeiros externos. Em 
conjunto, pelo caminho da negociac;:ao, deve
mos adotar medidas praticas para que o co-

mercia internacional deixe de serum obstacu
lo ao crescimento dos parses pobres e se torne 
cada vez mais um instrumento eficaz para o 
desenvolvimento economico. 

Nesse contexto, a polftica economica adotada 
pelo Governo brasileiro vem sendo executada 
a partir do pressuposto de que 0 com bate a in
flac;:ao e as dificuldades externas nao deve ini
bir o crescimento economico, e de que a races
sao, portanto, deve ser evitada. No Brasil, te
mos de incorporar anualmente ao mercado de 
trabalho cerca de 1, 5 milhao de pessoas, se 
quisermos apenas manter a presente taxa de 
emprego e nao agravar as pressoes sociais 
existentes. 

Desse ponto de vista, o desempenho da eco
nomia brasileira, em 1979, foi satisfat6rio, 
apresentando taxa de crescimento do produto 
interno bruto de 6, 5 por cento, superior a veri
ficada no ano anterior. A inflac;:ao, no entanto, 
acompanhou a tendencia ascendente obser
vada na maioria das economias ocidentais, al
cancando mais recentemente taxas demasia
do eievadas. Em virtude das firmes medidasde 
com bate a alta de prec;:os, intensificadas a par
tir dos ultimos meses do a no passado, confia
mos, entretanto, na reversao do ritmo inflacio
nario, em especial no ultimo trimestre deste 
a no. 

As exportac;:oes brasileiras se eleva ram a USS 
1 5,3 bilhoes em 1979, o que representou 
crescimento de 20% em relac;:ao ao patamar 
atingido em 1980. Em virtude do rigoroso es
forc;:o realizado pel a iniciativa privada, a poi ada 
e estimulada pelo Governo, espera-se que, 
neste a no, as exportac;:oes venham a superar a 
casa dos 20 bilhoes de d61ares, evoluindo a 
uma taxa de mais de 30%. 

A estrategia de investimentos do Governo do 
Presidente Figueiredo visa a estimular, priori
tariamente, o setor agropecuario, como o 
mais imediatamente eficaz para resolver os 
desequilfbrios que afetam a economia do pals. 
0 setor agricola, que, este ano, atingiu nfveis 
sem precedentes, mantera elevada taxa de 
emprego, com a criac;:ao de novas oportunida
des de trabalho, fixando 0 homem a terra e 
contribuindo para o combate a inflac;:ao, como 
aumento da oferta de alimentos basicos. As-
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sim, serao melhorados os padroes de bem
estar das populac;:oes mais carentes e diminuf
dos nossos deficits na balanc;a comercial, com 
a exportac;ao de maiores excedentes agrfco
las. Esforc;o especial esta sendo feito para re
duzir a nossa dependencia das fontes exter
nas de petr61eo, com a produc;ao de biomassa 
para fins energeticos. Nesse sentido o Gover
no estabeleceu meta inicial de produc;ao de 1 4 
bilhoes de litros/ano de alcool para 1985. Ho
je, ja reduzimos consideravelmente o consu
mo de gasolina, par meio da mistura com al
coa! anidro (gasonil). ate o limite de 20 par 
cento, para o qual nao se fazem necessarias 
mudanc;as tecnicas nos motores dos autom6-
veis e nas instalac;oes de distribuic;ao de com
bustive!. Um significativo programa para a 
produc;ao de autom6veis movidos exclusiva
mente a alcool ja esta em andamento com a 
produc;ao de vinte mil unidades mensais, de
vendo atingir-se o ritmo de 30 mil mensaisem 
curta prazo. 

Estao emergindo soluc;oes para nossos pro
blemas, par fore; a de trabalho pertinaz de toda 
a sociedade brasileira. 0 Brasil conta com 
imensos recursos porutilizare um povodecidi
do a levar adiante a tarefa de construir, em ba
ses democraticas, o progresso do pafs. Nao te
mos duvidas quanta as perspectivas de desen
volvimento que se abrem diante de nosso pafs, 
nem de nossa capacidade de transforma-las 
em realidades. 

Meus Senhores, 

A intensificac;ao do relacionamento brasileiro
canadense vem-se processando de forma aus
piciosa; esse relacionamento esta, entretan
to, ainda aquem de suas vastas potencialida
des. E de singular importancia o trabalho de
senvolvido pela Comissao Mista Brasil
Canada e pelos Subgrupos de Agricultura e de 
Cooperac;ao Industrial, foros onde as duas 
partes tem procurado estabelecer novas for
mas para expandir e diversificar o intercambio 
economico bilateral, inclusive atraves da iden
tificac;ao de possibilidades de complementa
c;ao comercial resultante de nossas diferenc;as 
natura is e de nfvel de desenvolvimento tecno-
16gico. 

Poucas nac;oes apresentam, como o Brasil, 
tantas oportunidades para a colocac;ao de ca-
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pitais em seu territ6rio. E o Canada tem tradi
cionalmente sabido aproveitar esse amplo po
tencial, constituindo o Brasil significativa
mente a terce ira area receptora de investimen
tos diretos canadenses, superado apenas pe
los Estados Unidos da America eo Reina Uni
do. Em 1979, os investimentos no Brasil re
presentaram 44 par cento dos investimentos 
canadenses em pafses em desenvolvimento e 
88 par cento daqueles na America Latina. 

Temos assistido a uma progressiva expansao 
de nosso comercio bilateral, cujo montante de 
600 milhOes de d61ares, atingido em 1979, 
mantem o Brasil na s61ida posic;ao de segundo 
maior parceiro comercial do Canada, na Ame
rica Latina. 0 acordo de compra de trig a firma
do entre nossos pafses em janeiro ea produc;ao 
brasileira anual de 250 avioes com motores 
canadenses sao exemplos expressivos que 
comprovam a possibilidade de aprofunda
mento das nossas relac;oes comerciais. Acre
dito, porem, que o crescimento e diversifica
c;ao de nosso intercambio devam evoluir de 
forma mais equilibrada, pressuponho, para 
tanto, a revisao, em sentido mutuamente pro
veitoso, da tendencia tradicional de deficits 
desfavoraveis ao Brasil em nossa balanc;a co
mercia!. 

E tambem com especial agrado que me refiro 
ao exito do II Programa Nacional de Coopera
c;ao Tecnica Brasil-Canada, ora em plena fase 
de execuc;ao e que muitos beneffcios tem trazi
do a setores especfficos do desenvolvimento 
brasileiro. Considera o Brasil que a coopera
c;ao tecnica e cientffica como Canada, mesmo 
sob novas modalidades, sera de grande valia. 

Desejo, finalmente, dizer-lhes que espero que 
minha vis ita ao Canada - pafs admiravel pelo 
seu poderio economico e tambem pela vitali
dade e equilibria de seu sistema politico -
constitua testemunho positivo sabre o provei
toso relacionamento entre nossos dais pafses, 
bem como uma afirmac;ao do interesse brasi
leiro em buscar cooperac;ao cada vez mais in
tensa com o Canada, para enfrentarmos uni
dos os desafios ao progresso economico e so
cial de nossos povos. 

Muito obrigado. 



comunicado de imprensa 
brasil-canada 

A convite do Secretario de Estado das Rela
coes Exteriores, Sua Excelencia Doutor Mark 
MacGuigan, o Ministro das Rela<;:oes Exterio
res do Brasil, Sua Excelencia o Embaixador Ra
miro Saraiva Guerreiro, realizou visita oficial 
aoCanadade29desetembroa 1. 0 deoutubro 
de 1980. 

Os dois Ministros mantiveram amplas conver
sa<;:oesem Ottawa, durante as quais passaram 
em revista as rela<;:oes entre o Brasil eo Canada 
e nota ram com satisfa<;:ao que tem sido mutua
mente beneticos os contatos que vem sendo 
efetuados. Concordaram em que as rela<;:oes 
entre os dois paises devem aplicar-se em to
das as areas, especialmente conferencias a 
assuntos politicos e culturais, bem como no 
campo economico. Os dois Ministros manti
veram, igualmente, um intercambio muito uti I 
de opinioes a respeito da situa<;:ao mundial, 
particularmente sabre o Dialogo Norte-Sui e 
questoes relativas a sua regiao comum. 

Durante a visita, o Chanceler Sara iva Guerrei
ro entrevistou-se com o Primeiro-Ministro do 
Canada, Sua Excelencia o Senhor Pierre Elliot 
Trudeau, e manteve encontros uteis e cons
trutivos com o Ministro da Agricultura, Sua 
Excelencia o Senhor Eugene Whellan, o Minis
tro da Industria e Comercio, Sua Excelencia o 
Senhor Herbert Gray, o Secreta rio de Estado e 
Ministro das Comunica<;:oes, Sua Excelencia o 
Senhor Francis Fox, eo Ministro de Estado das 
Finan<;:as, Sua Excelencia o Senhor Pierre Bus
sieres. 

0 Chanceler Saraiva Guerreiro visitou igual
mente Montreal, onde se entrevistou com o 
Senhor Bernard Landry, Ministro para o De
senvolvimento Economico da Provincia do 
Quebec e pronunciou discurso durante o al
mo<;:o patrocinado pela Camara de Comercio 
Brasil-Canada, a Associa<;:ao Canadense para 
a America Latina eo Caribe eo lnstituto Cana
dense de Rela<;:oes lnternacionais. 

Comunicado de lmprensa Brasil-Canada, divulgado em 
Ottawa, em 1. o de outubro de 1980, ao final da visita do 
Chanceler Saraiva Guerreiro aquele pais. 

Reconhecendo o valor de consultas mais fre
qi..ientes entre as duas partes sabre assuntos 
internacionais e bilaterais, os dois Ministros 
concordaram em que se realizem em bases re
gula res reunioes com essa finalidade, em nivel 
de altos funcionarios ou de Ministros de Esta
do. 

Os dois Ministros expressaram satisfa<;:ao pe
lo exito da Terceira Reuniao da Comissao Mis
ta Brasil-Canada sabre assuntos comerciais e 
economicos, que se realizou em Ottawa, em 
junho de 1980, e pelo exito das reunioes dos 
subgrupos de agricultura e de coopera<;:ao in
dustrial. Verificaram que, nas referidas reu
nioes, foram identificadas areas para uma 
coopera<;:ao mutuamente vantajosa nos cam
pos de comercio, industria e agricultura, e con
cordaram em que autoridades de ambos os 
Governos devem continuar esses contactos 
com o objetivo de desenvolver ainda mais as 
rela<;:oes nesses importantes setores. 

Tendo em vista o Acordo Cultural Brasil
Canada, os dois Ministros concluiram que um 
esfor<;:o bem maior de ambas as partes deve 
ser dedicado a implementa<;:ao do referido 
Acordo, com vistas a incrementar o intercam
bio cultural e de informa<;:oes entre os dois Go
vern as e entre os povos de ambos os paises, 
elemento de grande importancia para o desen
volvimento de maior compreensao mutua. 
Nesse contexto, passaram em revista as pos
sibilidades de intercambio e coopera<;:ao na 
area cinematografica e, a respeito, registra
ram com satisfa<;:ao os contactos preliminares 
ja em andamento entre a Embrafilme eo Natio
nal Film Board, com vistas ao estabelecimen
to, a curta prazo, de um programa regular de 
coopera<;:ao, com enfase em documentarios e 
filmes de anima<;:ao. 

Os dois Ministros reconhecem que a coopera
<;:ao bilateral em ciencia e tecnologia e elemen
to importante para o desenvolvimento social e 
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econOmico. Considerando as presentes ativi
dades nesses campos entre o Brasil e o Cana
da, concordaram em que representantes de 
ambos os governos deverao examinar os 
meios e modos para aperfei<;:oar essa coopera
cao, inclusive a possibilidade de negociar um 
acordo ou estabelecer outros mecanismos 
adequados com o objetivo de proporcionar 
amplo quadro institucional para consolidar a 
coopera<;:ao bilateral nessas areas. 

Ambos os Ministros reconheceram o papel im
portante que o intercambio parlamentar entre 
os do is paises pode ter no desenvolvimento de 
rela<;:oes mais estreitas. 0 Ministro MacGui
gan expressou seu agradecimento pel a acolhi
da calorosa e cordial dispensada pelo Governo 
do Brasil a Delega<;:ao parlamentar canadense, 
chefiada pelo Presidente da Camara dos Co
muns, Senhora Jeanne Sauve, que visitou o 
Brasil em agosto de 1 980. Expressou o Minis
tro o vivo interesse com que e aguardada pelo 
Governo canadense a visita de retribui<;:ao de 
membros do Congresso brasileiro, em epoca 
que seja de mutua conveniE3ncia. 

Ambos OS Ministros mantiveram util e infor
mativo intercambio de opinioes a respeito da 
presente situa<;:ao internacional. Manifesta
ram profunda preocupa<;:ao diante doaumento 
das tensoes resultantes de acontecimentos 
internacionais recentes e concordaram em 
que seus respectivos Governos devem incre
mentar seus esfor<;:os de coopera<;:ao, tanto no 
plano bilateral quanto nos foros multilaterais 
apropriados, em favor da paz e da prosperida
de para todos os paises. 

Os dois Ministros registraram com preocupa
<;:ao as hostilidades em curso entre o Ira eo Ira
que e suas implica<;:oes com referE3ncia a situa
<;:ao polftica no Oriente Medio e ao fornecimen
to mundial de petr6leo. Expressaram seu 
apoio a Resolu<;:ao 497 aprovada por unanimi
dade a 28 de setembro de 1980, pela qual o 
Conselho de Seguran<;:a das Na<;:oes Unidas 
formula apelo ao lraque e ao Ira para se abste
rem, imediatamente, de uso de for<;:a e resolve
rem sua disputa por meios pacificos e em con
formidade com os princfpios da justi<;:a e do di
reito internacional. Afirmaram, igualmente, 
seu interesse em continuar a trocar pontos-de
vista sobre o assunto. 
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Ouanto a situa<;:ao no Afeganistao, relembra
ram a participa<;:ao de seus Governos na VI 
Sessao especial de emergencia da 
Assembleia-Geral das Na<;:oes Unidas e confir
maram seu apoio a Resolu<;:ao da Assembleia 
sobre essa questao. 

Ambos OS Ministros mantiveram uti I intercam
bio de opinioes sobre a questao do Oriente Me
dio e concordaram em que a mesma continua a 
constituir seria amea<;:a a paz mundial e que es
for<;:os devem prosseguir e ser intensificados 
no senti do de alcan<;:ar uma solu<;:ao de paz ne
gociada, com base nas resolu<;:oes pertinentes 
das Na<;:oes Unidas. 

Os Ministros abordaram a situa<;:ao na Africa e 
concordaram na necessidade urgente de uma 
solu<;:ao internacionalmente aceitavel para o 
problema da Namibia, com base no direito do 
seu povo a autodetermina<;:ao, independE3n
cia, e integridade territorial. Condenaram o 
apartheid na Africa do Sui como uma afron-· 
ta a dignidade humana e concordaram em que 
o Governo desse pafs deveria abolir suas leis 
raciais repressivas e assegurar iguais direitos 
para os sui-africa nos de todas as ra<;:as. 

Os do is Ministros trocaram pontos de vista so
bre a situa<;:ao atual na America Latina e no Ca
ribe. A respeito, registraram que a regiao esta 
passando porum processo de mudan<;:as polf
ticas e econOmicas. Manifestaram a esperan
<;:a de que esses pafses sejam capazes de supe
rar suas dificuldades sem interferE3ncia estran
geira e de acordo com a vontade de seus po
vos. 

Expressaram sua profunda preocupa<;:ao com 
a situa<;:ao econOmica mundial, que se deterio
rou para todas as Na<;:oes, e em particular para 
os pafses em desenvolvimento. Expressaram, 
tambem, sua profunda preocupa<;:ao com o 
crescente recurso ao protecionismo comer
cia!. Acentuaram a inten<;:ao de seus Governos 
de prosseguir os esfor<;:os com vistas a conti
nua adapta<;:ao das estruturas econOmicas in
ternacionais, de modo a facilitar a retomada do 
crescimento econOmico no plano mundial, 
bem como da coopera<;:ao internacional para o 
desenvolvimento. 

A prop6sito, lamentaram nao ter sido possi-



vel, na recente XI Sessao Especial da 
Assembleia-Geral das Nac;oes Unidas, chegar 
a um acordo sobre os procedimentos para as 
negociac;oes globais. Manifestaram a espe
ranc;a de que, em futuro pr6ximo, essas nego
ciac;oes possam realizar-se com ex ito no ambi
to do sistema das Nac;oes Unidas, abrangendo 
materias-primas, energia, comercio, desen
volvimento e financas, com vistas a medidas 
efetivas para apert'eic;oar as relac;oes econ6-
micas internacionais entre pafses desenvolvi
dos e em desenvolvimento. A respeito, troca
ram opinioes sobre as varias formas para fazer 
avancar o Dialogo Norte-Sui. Concordaram 
em manter contatos sobre iniciativas com es
sa finalidade. 

Ao analisarem a situac;ao energetica mundial, 
os dois Ministros concordaram sobre a impor
tancia de uma transicao ordenada de uma es
trutura econ6mica, ·baseada principalmente 
no uso de hidrocarbonetos, para uma nova 
era, na qual aumentara progressivamente o 
uso de fontes de energia novas e renovaveis. 

Trocaram opinioes sobre assuntos relaciona
dos com energia, particularmente o papel que 
as fontes renovaveis de energia podem de
sempenhar no fornecimento de combustfvellf
quido. Ambos os pafses tem reservas flores
tais muito grandes, que poderiam ser utiliza
das para a produc;ao de energia. Concordaram 
em que a cooperac;ao no desenvolvimento de 
tecnologias para a explorac;ao de novas e reno
vaveis fontes de energia seria mutua mente be
netica, e aprovaram o intercambio de delega
coes tecnicas, como primeiro pas so para o for
talecimento dos contratos entre o Brasil e o 
Canada nessa area. 

Mencionaram as negociac;oes em andamento 
sobre um Acordo bilateral para evitar a bitribu-

tac;ao, concordando em que essas negocia
coes deveriam ser conclufdas o mais rapida
~ente possfvel. 

Ambos os Ministros concordaram sobre aim
portancia de alcanc;ar um consenso na Confe
rencia sobre o Direito do Mare expressaram a 
esperanc;a de que o texto final da Conve~c;ao 
assegurara os direitos dos Estados costerros, 
assim como a protec;ao justa e equitativa dos 
interesses legftimos de todos os Estados, in
clusive os produtores de minerais provenien
tes de jazidas localizadas em terra, com rela
c;ao ao regimedos fundos marinhosalem daju
risdicao nacional, que sao patrim6nio comum 
da h~manidade. Concordaram em que suas 
delegac;oes deverao realizar consultas adicio
nais sobre questoes de interesse comum refe
rentes ao texto ora em negociac;ao sobre o Di
reito do Mar. 

Ambos os Ministros reafirmaram com empe
nho seu apoio as Nac;oes Unidas e aos princf
pios de sua carta. Concordaram em que todos 
os membros precisam realizar maiores esfor
cos no sentido de buscar meios e modos para 
~umentar a eficacia da organizac;ao. Concor
daram, tambem, em que as missoes perma
nentesdos dois pafsesjunto as Nac;oes Unidas 
deverao realizar consultas sobre assuntos de 
interesse comum ou de interesse geral no pla
no mundial. 

0 Chanceler Guerreiro expressou sua gratidao 
ao Ministro MacGuigan pela hospitalidade e 
gentilezas dispensadas a ele e a Senhora Guer
reiro durante a visita. Formulou cordial convite 
ao Ministro MacGuigan para visitar o Brasil 
em data de mutua conveniencia. 0 Ministro 
MacGuigan aceitou com prazer o convite. 
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rela<;oes diplomaticas 

entrega de credenciais 

De Embaixadores estrangeiros: 

Fayk Maki, do lraque, e Abdullah Saleh Habid, 
da ArabiaSaudita, em 8 de julho de 1980; 

Mahamed Morlai Turay, de Serraleoa, e Ser
gio A. Barrera, das Filipinas,em 5 de agosto de 
1980; 
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Lafontaine Saint Louis, do Haiti, em 2 de se
tembro de 1980; 

AndreasJ. Jacovides, de Chipre,em 16 dese
tembro de 1980. 

designac;:ao de embaixador brasileiro 

Lindolfo Leopoldo Coli or, junto a Tanzania,em 
2 de setembro de 1 980. 



o acordo sobre coopera~tao economica e 
industrial entre o brasil e o reino dos paises 

baixos 

Acordo sobre Cooperac;:lio EconOmica e Industrial entre o 
Brasil e o Rei no dos Paises Baixos, assinado no Palacio do 
ltamaraty em Brasilia, em 23 de julho de 1 980, pelo Minis
tro de Estado das Relac;:Oes Exteriores, Ramiro Saraiva 
Guerreiro, e pelo Embaixador do Reino dos Paises Baixos, 
Hein Theo Shaapveld. 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo do Rei no dos Palses Baixos, 

DESEJOSOS de fortalecer os tradicionais lac;:os de amiza
de que unem seus paises, e de intensificar a cooperac;:ao 
econl'>mica e industrial em base de igualdade, visando ao 
beneffcio mutuo de ambos palses, 

CONVIERAM no seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes encorajarao e procurarao desen
. volver mutua mente a cooperac;:ao econl'>mica e industrial 
entre instituic;:Oes, organizac;:Oes, empresas e outras par
tes interessadas nos respectivos paises. 

artigo II 

As formas, modalidades. e condic;:Oes para cooperac;:ao 
dentro do quadro deste Acordo serao negociadas e acor
dadas pelas instituic;:Oes, organizac;:Oes, empresas e ou
tras partes interessadas, com base nas leis e demais atos 
normativos dos respectivos paises. 

artigo Ill 

As Partes Contratantes procuraraofacilitar, na medida do 

possivel, as formalidades relacionadas com a preparac;:ao, 
contratac;:ao e implementac;:ao da cooperac;:ao dentro do 
quadro deste Acordo. 

artigo IV 

Fica estabelecida pelo presente Acordo uma Comissao 
Mista lntergovernamental de Cooperac;:ao Econl'>mica e 
Industrial entre o Brasil e os Paises Baixos. A Comissao 
Mista poder;~ incluir representantes de instituic;:Oes, orga
nizac;:Oes, empresas e outras partes dos dois paises. 

artigo V 

1 . A Comissao Mista examinara e promovera as rela
c;:Oes econl'lmicas e industrials entre os dois paises. Exami
nara, de uma maneira geral, todos os assuntos de ordem 
econl'>mica relativos a cooperac;:ao nos setores da econo
mia dos do is paises nos quais tal cooperac;:ao possa ser ini
ciada. 

2. Com vistas ao desenvolvimento dessas relac;:Oes, 
procurara identificar areas de interesse comum e tomara 
provid~ncias para implementac;:ao de projetos e progra
mas especificos. 

artigo VI 

A Comissao Mista servira como meio para a troca de infor
mac;:Oes e consulta sobre assuntos de sua compet~ncia e 
encorajara e facilitara contatos entre as instituic;:Oes, orga
nizac;:Oes, empresas e outras partes, mencionadas noArti
gol. 

artigo VII 

A Comissao Mista reunir-se-a em Brasilia ou na Haia, por 
solicitac;:ao de qualquer das Partes Contratantes. 

artigo VIII 

1 . As Partes Contratantes notificar-se-ao, por escrito, 
jo cumprimento das formalidades constitucionais exigi
Jas por ambos oaises para a entrada em vigor deste Acor-
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do. 0 Acordo entrarlt em vigor 30 (trinta) dias a contar da 
data da ultima dessas notificacoes. 

2. 0 presente Acordo terti vigl!ncia por urn perfodo inde
terminado. Qualquer das Partes Contratantes poderlt no
tificar fl outra, por escrito, sua decisao de denuncilt-lo. 
Neste caso, a denuncia surtirlt efeito seis meses a contar 
da data de recebimento da notificacao. 

artigo IX 

No que diz respeito ao Rei no dos Parses Baixos, o presente 
Acord a aplicar-se-lt ao Rei nona Europa e f!s Antilhas Neer
landesas. 

EMF~ DO QUE, os abaixoassinados, devidamente autori
zados para esse fim, assinaram o presente Acordo. 

FEITO em Brasflia, aos 23 dias do mils de julho de 1980, 
em dais exemplares originais, nos idiomas portuguils, 
neerlandl!s e ingll!s, sendo todos os textos igualmente au
tilnticos. Em caso de divergl!ncia quanta fl interpretacao, 
prevalecerlt o texto em ingll!s. 

protocolo 

Por ocasiao da assinatura do Acordo entre o Governo da 
Republica Federativa do Brasil eo Governo do Reina dos 
Parses Baixos sabre Cooperacao Econe>mica e Industrial, 
os Plenipotenciarios abaixo assinados convieram, igual
mente, no seguinte entendimentoque deve serconsidera
do como parte integrante do referido Acordo: 

As autoridades competentes do Brasil e das Antilhas 
Neerlandesas poderao manter consultas diretas quanta a 
assuntos relacionados com a cooperacao econe>mica e in
dustrial entre o Brasil e as Antilhas Neerlandesas. Tais 
consultas, por solicitacao das referidas autoridades, se
rao mantidas alternadamente em Brasilia e em Willems
tad. 

Feitoem Brasilia, aos 23 diasdomilsdejulhode 1980, em 
dais exemplares originais, nos idiomas portugul!s, neer
landils e ingles, sendo todos os textos igualmente autenti
cos. Em caso de divergencia quanta fl interpretacao, pre
valecera o texto em ingles. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

Hein Thea Shaapveld 
Embaixador do Reina dos Parses Baixos 

brasil e mexico assinam 
sete acordos 

Memorandum de Entendimento sobre Cooperaclio Eco
nOmica e Industrial, Convenio de Cooperacao Cultural e 
Educacional, e troca de Notas de aprovaciio do Rt~gula
mento da Comissao Mista de Coordena((lio Brasileiro
Mexicana, assinados, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, 
em 29 dejulhode 1980, peloMinistrode EstadodasRela
((OeS Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e pelo Secreta-
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rio de Rela((Ges Exterlores dos Estados Unidos Mexicanos, 
Jorge Castal\eda; Ajuste Complementar ao Conv6nio de 
Cooperac;Ao Turfstica entre Brasil e M6xico. assinado no 
Pall\cio do ltamaraty em BrasOia, em 29 de julho de 1 980, 
palo Chanceler Saraiva Guerreiro e palo Secretl\rio de Tu
rismo do Mbico, Guillermo Rossell de Ia Lama; Acordo pa
ra o lntercAmbio de CorrespondAncia Agrupada entre as 
AdministracGes Posta is do Brasil e do Mexico, assinado, 
no mesmo locale data, pelo Ministro de Estado das Comu
nicacGes, Haroldo Correa de Matos, e palo Secretl\rio de 
Comunicalj:Ges e Transportes do Mexico, EmHio Mujica 
Montoya; Convenio de Cooperalj:i!O entre a Petrobrl\s Mi
neralj:ilo S/A (Petromisa) e a Azufrera Panamericana S/A 
sobre a explora((iiO de enxofre em territ6rio brasileiro, as
sinadotambem no Pall\ciodo ltamaraty em Brasilia, em 29 
de julho de 1980, pelo presidente da empresa brasileira, 
Jose Edilson de Melo Tavora, e pelo presidente da em
presa mexicana, Manuel Caden Morales; e Programa de 
Cooperalj:iio em Ciencia e Tecnologia estabelecido entre 
o Conselho Nacional de Ciencia e Tecnologia (CO
NACYT) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientffico e Tecnol6gico (CNPq), assinado, no mesmo 
locale data, pelos presidentes do CNPq, Lynaldo Caval
canti de Albuquerque, e do CONACYT, Edmundo Flores. 

MEMORANDUM DE ENTENDIMENTO SOBRE 
COOPERACAO ECONOMICA E INDUSTRIAL 

Considerando o grau de complementaridade das econo
mias brasileira e mexicana, o nfvel de desenvolvimento de 
am base a intencao dos dais pafses de definir urn esc;1uema 
global de cooperacao econe>mica bilateral, baseado em 
a partes de am bas as partes e expresso em projetcs con
juntos de cooperacao nos ·campos comercial, industrial, 
tecnol6gico e financeiro, decidiram as partes estreitar e 
fortalecer os vfnculos existentes em materia de coopera
cao econe>mica e industrial, a fim de contribuir para criar 
condicoes que permitam alcancar, em futuro pr6ximo, re
lacoes econe>micas bilaterais crescentemente diversifica
das e complexas, com plena aproveitamento das numero
sas possibilidades de colaboracao a Iongo prazo. 

Com essa finalidade, uma missao mexicana visitou o Rio 
de Janeiro e Brasilia de 9 a 11 de junho ultimo e uma mis
sao brasileira visitou o Mexico de 1 4 a 1 7 de julho. Essas 
missoes identificaram diversos projetos de cooperacao 
que, oportunamente, constituirao a base para o desenvol
vimento da cooperacaoeconOmica industrial entre ambos 
as pafses. 

Destacam, pela sua importancia, os seguintes projetos: 

a. Minerio de ferro e peletizaciio. Tendo em vista as 
crescentes necessidades de minerio de ferro par parte da 
industria siderurgica mexicana e levando em considera
cao a ampla capacidade de abastecimento por parte do 
Brasil, a Comissao Coordenadora da Industria Siderurgica 
do Mexico e a Companhia Vale do Rio Dace do Brasil acor
daram realizar urn estudo de viabilidade sabre inversoes 
conjuntas, em ambos os pafses, que compreenda a insta
!acao de urn a usina de peletizacao no Mexico, com capaci
dade para trils milhoes de toneladas, e a exploracao no 
Brasil do minerio de ferro necessaria para abastece-la. 



b. Bauxita e Alumina. A parte mexicana reiterou seu in
teresse no estabelecimento de um esquema de coopera
c;:ao tecnica como Brasil para realizar explorac;:ao de bauxi
ta no Mexico, com vistas a industrializac;:ao de sse minerio. 
Acordou-se que essa colaborac;:ao seja prestada pela 
Cor:npanhia Vale do Rio Doce. 

c. Enxofre. A empresa paraestatal mexicana Azufrera 
Panamericana, S.A., prestara cooperac;:ao tecnica ao Bra
sil, atraves da entidade brasileira Petrobras Minerac;:ao, 
S.A. para a explorac;:ao, desenvolvimento, extrac;:ao, be
neficiamento, distribuic;:ao, transportee comercializac;:ao 
de enxofre. Outrossim, a Azufrera Panamericana, S.A., 
conveio em proporcionar suprimentoadicional de 50.000 
toneladas anuais a partir de 1981 . 

d. Bens de capital. Ambas as partes coincidiram na im
portancia desse setor para os dois paises e concordaram 
em examinar as possibilidades de complementac;:ao que 
tomem em conta, de um lado, o desenvolvimento da pro
duc;:ao de bens de capital para o set or siderurgico no Brasil 
e, de outro, o desenvolvimento da produc;:ao dos referidos 
bens para o setor de energeticos no Mexico. Sobre essa 
base, a Comissao Coordenadora da Industria Siderurgica 
do Mexico e o Conselho de Nao-Ferrosos e Siderurgia do 
Brasil concordaram que um primeiro passo, necessaria a 
instrumentac;:ao de projetos de inversao conjuntos com 
empresas mexicanas ja existentes ou as que seja preciso 
estabelecer, consistiria na constituic;:ao de uma empresa 
mista de engenharia, cuja primeira tarefa seria realizar um 
diagn6stico das necessidades de bens de capital da indus
tria siderurgica e a factibilidade de fabricar alguns desses 
produtos, nas atuais instalac;:oes ou nas que se estimecon
veniente desenvolver. 

e. Industria ac;:ucareira e derivados. A parte mexicana 
manifestou seu interesse em intercambiar informac;:oes 
com o Brasil.sobre a industria ac;:ucareira, as experiencias 
de mecanizac;:ao de plantac;:oes de cana, o aproveitamento 
de vinhac;:a, a produc;:ao de alcool e suas aplicac;:oes no 
campo industrial, e a instalac;:ao e operac;:ao de destilarias 
de alcool. Com base nessas informac;:oes se realizarao in
tercambios tecnicos que permitam, eventualmente, defi
nir projetos de cooperac;:ao nesse campo. 

f. Fornecimento de materias-primas. A parte brasileira 
manifestou interesse em aumentar as compras que reali
za, no Mexico, de fertilizantes (acido fosf6rico concentra
do e fosfato diamOnico). concentrados de cobre, concen
trados de zinco e petr61eo. Quanto a este ultimo produto, a 
parte mexicana concordou em aumentar o suprimento de 
61eo cru ao Brasil, de 20 mil a 50 mil barris por dia, a partir 
de 1 981 . Posteriormente, seas condic;:oes o permitem, a 
parte mexicana vera com simpatia a possibilidade de in
crementar estes fornecimentos. A parte mexicana exami
nara as demais solicitac;:oes, dentro do esquema global de 
cooperac;:aoeconOmica bilateral e considerara a capacida
de de produc;:ao do Mexico e outros compromissos ja assu
midos. 

Ambas as partes concederao todo o apoio as ac;:oes que 
conduzam a execuc;:ao dos projetos mencionados, atri
buindo a Subcomissao Econl'lmica e Comercial da Comis
sao Mista de Coordenac;:ao Brasileiro-Mexicana a respon
sabilidade de coordenar os entendimentos e avaliar os re-

sultados do presente esquema de cooperac;:ao econl'lmica 
e industrial. A Subcomissao devera apresentar um primei
ro relat6rio dentro de prazo nao superior a tres meses. 

Feitoem Brasilia, aos 29 diasdomesdejulhode 1980, em 
dois exemplares, nos idiomas portuguese espanhol, am
bos igualmente validos. 

CONVENIO DE COOPERACAD CULTURAL 
E EDUCACIONAL 

0 Governo dos Estados Unidos Mexicanos 

e 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil, 

CONVENCIDOS de que a colaborac;:aocultural e educacio
nal entre ambos os pafses contribuira para o progresso de 
seus povos, 

CERTOS de que o apoio ao estabelecimento de um siste
ma de troca de informac;:oes sobre os progresses realiza
dos em cad a um dos paises nos campos do pensamento, 
da ciencia e da arte, facilitara o desenvolvimento dos po
vos do Continente, 

CONSCIENTES de que o acervo espiritual de ambos os po
vos e susceptive I de um fecundo intercambio entre seus 
nacionais e suas instituic;:oes culturais, e 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizaros termos do 
Convenio de lntercambio Cultural assinado a 20 de janeiro 
de 1960, a fim de adequa-lo a nova dina mica prevalecen
te no tradicional relacionamento entre o Mexico eo Brasil, 

DECIDIRAM celebrar um Convenio de Cooperac;:ao Cultu
ral e Educacional, nos termos seguintes: 

artigo I 

Os Governos dos Estados Unidos Mexicanos e da Republi
ca Federativa do Brasil, doravante denominados Partes 
Contratantes, comprometem-se a promover o intercam
bio cultural entre mexicanos e brasileiros, apoiando a obra 
que, em seu territ6rio, realizem as instituic;:oes consagra
das a difusao dos valores culturais e artisticos da outra 
Parte. 

artigo II 

1 . Cada Parte Contratante procurara incentivar a cria
c;:ao e a manutenc;:ao, no territ6rioda outra, de centros para 
o ensino e a difusao de seu idioma e cultura. 

2. Para tal fim, as Partes Contratantes se concederao 
as facilidades necessarias para a entrada e permanencia 
dos professores que lecionarem nos centros a que se refe
re este Artigo. 

artigo Ill 

1 . As Partes Contratantes estimularao o intercambio 

119 



de funcionarios, peritos, professores e de informa9oes em 
todos os campos da educa9ao. 

2. Cad a Parte Contratante se propoe a estimular as re
lacoes diretas entre seus estabelecimentos de ensino su
p~rior e a promover o intercambiode seus professores, por 
meio de estagios no territ6rio da outra Parte, a fim de mi
nistrarem cursos ou realizarem pesquisas em suas areas 
de especializa9ao. 

artigo IV 

Cada uma das Partes Contratantes concedera bolsas de 
p6s-gradua9ao a nacionais da outra Parte. 

artigo V 

Os diplomas e tftulos de nivel superior expedidos por insti
tui9oes academicas de uma das Partes serao validos para 
o prosseguimento de estudos no territ6rio da outra Parte, 
desde que atendidos os requisites legais estabelecidos 
por am bas as Partes Contratantes. 

artigo VI 

1 . A transferencia de estudantes de uma das Partes pa
ra estabelecimentos educacionais da outra ficara condi
cionada a apresenta9ao, pelos interessados, de certifica
dos de aprova9ao dos estudos realizados, devidamente 
reconhecidos e legalizados no pais de origem. 

2. A revalida9ao e a adapta9ao dos estudos se realiza
rao de acordo com as normas estabelecidas pela legisla-
9ao do pais onde os estudos tiverem prosseguimento. 

3. Em qualquercaso, o envio de estudantes ficasubor
dinado a previa aceita9ao da institui9ao de ensino na qual 
realizam os estudos. 

artigo VII 

Cada Parte Contratante recomendara as institui9oes ofi
ciais e as entidades privadas, especialmente aos institu
tes cientificos e tecnicos, as sociedades deescritorese ar
tistas e as camaras de livros, que realizem intercambio de 
suas publica9oes. Estimularao tambem a tradu9ao e a edi-
9ao das principais obras literarias e cientificas de autores 
nacionais da outra Parte. 

artigo VIII 

As Partes Contratantes promoverao a colabora9ao entre 
suas emissoras oficiais de radio e televisao, a fim de orga
nizar transmissoes peri6dicas de carater cultural e educa
cional. 

artigo IX 

1. Cada ParteContratantefavorecera o intercambiode 
filmes documentaries, artisticos e educativos, assim co
mo publica9oes culturais da outra Parte. 

2. Do mesmo modo, fomentaraoa coopera9aobilateral 
no domfnio da musica, inclusive no que tange ao intercam-
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bio de informa95es, publica95es e partituras de musica 
erudita e popular. 

artigo X 

Cada Parte Contratante concedera facilidades, em seu 
territ6rio, a realiza9ao de exposi9oes artisticas e cientifi
cas, a apresenta9ao de pe9as teatrais, concertos e outras 
atividades c..ulturais organizadas pela outra Parte. 

artigo XI 

Cad a Parte Contratante, de acordo com as suas respecti
vas legisla9oes, facilitara a admissao e reexporta9ao de 
instrumentos cientificos e tecnicos, material pedag6gico, 
obras de arte, livros e documentos que sejam utilizados na 
execu9ao de programas derivados do presente Convenio. 

artigo XII 

1 . Para a coordena9ao das a9oes a serem desenvolvi
das em cumprimento ao disposto no presente Convenio, 
·ambas as Partes convem em constituir uma Subcomissao 
Cultural, conforme dispoe o Artigo Ill do Convenio de Ami
zade e Coopera9ao, concluido na Cidade do Mexico, em 
18 de janeiro de 1978, que se reunira a cada do is a nos, al
ternadamente na Cidade do Mexico e em Brasilia. 

2. A Subcomissao dependera da Comissao Mista de 
Coordena9ao Mexicano-Brasileira, estabelecida por am
bos os Governos no Convenio mencionado no paragrafo 
anterior do presente Artigo. 

3. A Subcomissao Cultural tera, entre outras atribui-
9oes, as de: 

a) avaliar a implementa9ao do presente Convenio nos 
dois paises; 

b) aprsentar sugestoes a ambos os Governos, a fim dedi
rimir possiveis duvidas de interpreta9ao do Convenio; 

c) formular programas de intercambio cultural e educa
cional. 

artigo XIII 

0 presente Convenio substituira, na data de sua entrada 
em vigor, o Convenio de lntercambio Cultural celebrado 
entre os Estados Unidos Mexicanos e a Republica Federa
tiva do Brasil, a 20 de janeiro de 1 960. 

artigo XIV 

1 . 0 presente Convenio estara sujeito a ratifica9ao e 
entrara em vigor trinta dias depois da data da troca dos ins
trumentos respectivos. A troca dos instrumentos de ratifi
ca9a0 tera Iugar na Cidade do Mexico. 

2. 0 presente Convenio permanecera em vigor ate que 
uma das Partes comunique a outra sua decisao de 
denuncia-lo. Neste caso, a denuncia surtira efeito seis (6) 
meses ap6s a data da sua notifica9ao. 

3. A denuncia do presente Convenio nao afetara os pro-



gramas em execut;:ao que tenham sido acordados durante 
sua vig€mcia, a me nos que am bas as Partes convenham o 
contrario. 

Fe ito em Brasilia, aos 29 diasdomesdejulhode 1 980, em 
dais exemplares originais, nos idiomas portuguese espa
nhol, ambos os textos fazendo igualmente fe. 

REGULAMENTO DA COMISSAO MIST A DE 
COORDENACAD BRASILEIRD-MEXICANA 

A Sua Excelencia o Senhor Embaixador Jorge Castai'leda, 
Secreta rio de Relat;:oes Exteriores dos Estados Unidos Me
xicanos. 

Senhor Secreta rio, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia que, de 
conformidade como disposto no Artigo Ill, paragrafo 5, do 
Tratado de Amizade e Cooperat;:ao, firma do entre o Brasil 
eo Mexico, a 18 de janeiro de 1978, o Govern a brasileiro 
aprova o texto, em anexo, do Regulamento da Comissao 
Mista de Coordenat;:ao Brasileiro-Mexicana. 

2. A presente nota e a de Vossa Excelencia, da mesma 
data e identico tear, constituem acordo formal entre nos
sos Governos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha alta estima e mui distinta consi
derat;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relat;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

o regulamento da comissao mista de 
coordena~ao brasileiro·mexicana 

1 . principios orientadores gerais 

A Comissao adotara como seus principios basicos os obje
tivos expostos no a rtigo Ill do Convenio de Amizade e Coo
perat;:ao, concluido entre os dais governos. 

2. composit;:ao 

A Comissao sera composta de uma Set;: a a nacional de ca
da Partee de tres Subcomissoes: EconOmica e Comercial, 
Cientifica e Tecnica, e Cultural. 

3. presidencias 

As Set;:oes nacionais da Comissao serao presididas pelo 
Ministro das Relat;:oes Exteriores do Brasil e pel a Secreta
rio de Relat;:oes do Mexico, ou par quem designem para es
se efeito, e integradas par delegados indicados pelos res
pectivos Governos. 

A presidencia das reunioes da Comissao estara a cargo do 
Presidente da Set;:ao nacional do pais sede. As Subcomis
soes sera a presididas pelo representante de mais alta hie
rarquia do pais sede. 

4. comunicac;:oes 

As representat;:oes diplomaticas de ambos os paises, 
acreditadas em um e outro Estado, servirao de canal de co
municac;:ao e de mecanismo de apoio, constituindo-se as
sim em meio permanente de consulta. 

5. reunioes 

A Comissao se reunira uma vez par a no, alternadamente 
no Brasil e no Mexico, em locale data a serem determina
dos porvia diplomatica. Caso haja assuntos urgentes para 
tratar, a pedidodequalquerdosdois Govern as ou par acor
do da Comissao, esta podera reunir-se, em carater ex
traordinario, independentemente do prazo decorrido des
de a ultima reuniao. 

6. agenda 

A agenda das reunioes ordinarias sera elaborada com base 
nos temas propostos par cada uma das Partes e estabele
cida mediante consultas par via diplomatica. 

7. ata final 

As propostas e recomendat;:oes da Comissao serlio reuni
das em uma Ata Final, que sera assinada pelos Presidentes 
das Set;:oes nacionais. 

Depois que a Ata Final for submetida aos Governos, as 
duas Delega<;:oes deverao manterestreito contatoatraves 
dos canais diplomaticos, como objetivo de implementar o 
que foi mutua mente acordadoe tamar providencias para o 
exame de novas problemas e de novas temas. 

8. aprovat;:lio 

Gada Governo notificara o outro, par via diplomatica, de 
sua concordancia como presente Regula menta, oqualen
trara em vigor na data da ultima dessas notificat;:oes. 

AJUST~ CO_!t'IPLEM_ENTAR AD CONV~NIO DE 
COOPERACAD TURISTICA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo dos Estados Unidos Mexicanos, 

DESEJOSOS de incrementar a cooperat;:lio existente en
tre ambos os paises no campo do turismo, e 

NO AMBITO do Convenio de Cooperat;:lio Turistica, con
cluido em Brasilia a 24 de julho de 1974, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes adotarlio, atraves de seus orga
nismos oficiais de turismo, medidas tendentes a incre
mentar: 

a) as correntes turfsticas entre ambos os paises; 
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b) a coordena<;:ao de procedimentos aplicaveis ao turis
mo internacional, particularmente a legisla<;:ao e regu
lamentos; 

c) o assessoramento mutuo em campanhas de publicida
de e promo<;:ao turistica; 

d) o intercambio de informa<;:5es e dados estatisticos, 
pianos e programas nacionais e regionais de desenvol
vimento integral de a<;:ao turistica; e 

e) a elabora<;:ao, coordena<;:ao e promo<;:ao de correntes 
turisticas para os dois paises. 

artigo II 

Os organismos oficiais de turismo de ambos os paises 
coordenarao a realiza<;:ao de campanhas de promo<;:ao 
conjuntas, com a finalidade de criar novas correntes turis
ticas em terceiros pafses e atrai-las para seus territ6rios. 

artigo Ill 

As autoridades oficiais de turismo de ambas as Partes 
Contratantes reunir-se-ao, peri6dica e alternadamente, 
em Brasilia e na Cidade do Mexico, para avaliar os resulta
dos da aplica<;:ao do presente Ajuste Complementar e su
gerir a ambos os Governos medidas para o a primoramento 
de suas disposi<;:5es. 

artigo IV 

As Atas das reunioes mencionadas no Artigo anterior se
rao apresentadas, pelos organismos oficiais de turismo de 
am bas as Partes Contratantes aos respectivos Governos, 
atraves de seus Ministerios das Rela<;:5es Exteriores. 

artigo V 

1. De conformidade com o prescrito no artigo VII do 
Convenio de Coopera<;:ao Turistica, cada Parte Contratan
te concorda em outorgar a nacionais da outra Parte Con
tratante, a cad a a no, cinco bolsas-de-estudo, em suas res
pectivas institui<;:oes de ensino sobre turismo. 

2. A especialidade e dura<;:ao das balsas, bem como o 
nivel profissional dos candidatos, serao determinados pe
los organismos oficiais de turismo de ambos os paises. 

artigo VI 

Ambos os Governos acordam considerar a decada de 
1980/1990 como a do turismo latino-americano. 

artigo VII 

1 . 0 presente Ajuste entrara em vigor na data de sua as
sinatura e tera a mesma vigencia que o Convenio de Coo
pera<;:ao Turistica de que e complementar. Pod eraser de
nunciado por qualquer das Partes Contratantes, na forma 
indicada no Artigo VIII do Convenio. 

2. A eventual denuncia nao afetara os programas em 
execu<;:ao nem as bolsas-de-estudo ja concedidas, a me
nos que as Partes Contrtantes acordam diversamente. 
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Feitoem Brasilia, aos 29 diasdomesdejulhode 1980, em 
dois exemplares originais, nas linguas portuguesa e espa
nhola, sendo ambos os textos igualmente validos. 

ACORDO PARA 0 INTERCAMBIO DE 
CORRESPONDENCIA AGRUPADA ENTRE AS 
ADMINISTRACiiES POSTAIS DO BRASIL E DO MEXICO 

0 Ministro de Estado das Comunica<;:oes da Republica Fe
derativa do Brasil eo Secreta rio de Comunicacoes e Trans
partes dos Estados Unidos Mexicanos, acordam em esta
belecer um intercambio de remessas de correspondencia 
agrupada, de forma bilateral, nas seguintes bases: 

capitulo I 
disposi~iies gerais 
artigo I 

0 presente Acordo regulamentara o intercambio de re
messas de correspondencia agrupada entre o Brasil e o 
Mexico. 

artigo II 

Entende-se por remessas de correspondencia agrupada 
os malotes que contenham objetos da mesma ou de dife
rente natureza, com a condi<;:ao que se classifiquem na ca
tegoria de objetos de correspondencia. 

artigo Ill 

As remessas de correspondencia agrupada ou as expedi
<;:5es que as contenham serao identificadas com a abrevia
tura SERCA/ENVIOS C.A. 

artigo IV 

Sao consideradas como correspondencia agrupada as co
munica<;:5es escritas de qualquer tipo, documentos le
gais, compensa<;:ao de cheques entre institui<;:oes finan
ceiras, amostras sem valor comercial confiadas ao Cor
reia para sua entrega. 

artigo V 

Tambem serao admitidos os objetos portadores de dados, 
como fitas e discos magneticos, cartoes perfurados, fitas 
sonoras e outros objetos semelhantes. 

capitulo II 
tarifas e direitos 
artigo VI 

A Administra<;:ao de origem das remessas esta autorizada 
a cobrar uma tarifa fix a pelo servi<;:o bem como uma tarifa 
baseada no peso de cada remessa e na distancia do enca
minhamento. 

artigo VII 

As Administra<;:oes contratantes deverao ter a liberdade 
para calculare estabelecer as tarifas a que se refere o Arti-



go anterior, de acordo com as necess1dades de seu regime 
interne. 

artigo VIII 

Salvo os cases previstos especificamente, cad a Adminis
trac;;ao Postal conservara as tarifas que houver cobrado. 

artigo IX 

As Administracoes Postais contratantes estarao autori
zadas a cobrar dos remetentes ou dos destinatarios de re
messa decorrespondencia agrupada, con forme o caso, os 
direitos aduaneiros e todos os demais a que estejam sujei
tas as remessas da mesma. 

capitulo Ill 
execu~iio do servi~o 
artigo X 

As Partes Contratantes, de acordo como desenvolvimen
to interne de seus services, poderao limitar o intercambio 
de remessas de correspondencia agrupada. 

artigo XI 

As Administrac;;oes Posta is contratantes deverao estabe
lecer as clausulas dos contratos de transporte das remes
sas de correspondencia agrupada com asempresas trans
portadoras a fim de assegurar uma correta execuc;;ao. 

artigo XII 

As Administrac;;oes Posta is contratantes que por carecer 
de meios, nao se encarregam do trans porte das remessas 
de correspond!)ncia agrupada, sao obrigadas afazercum
prir as clausulas deste Acordo com as empresas contra
tantes. 

artigo XIII 

0 servic;;o de correspondencia agrupada somente podera 
ser utilizado pelo expedidor que tiverfirmado previa mente 
um contrato com a Administrac;;ao de origem. 

artigo XIV 

0 servic;;o de correspondencia agrupada compreendera o 
recebimento e entrega no domicflio quer seja do expedidor 
como do destinatario, salvo as limitac;;oes estabelecidas 
por cada pais. 

artigo XV 

0 servic;;o de correspondencia agrupada limitar-se-a ape
nas ao servic;;o regular. 

artigo XVI 

As Administrac;;oes contratantes fixarao as condic;;oes de 
execucao do service de Correspond!)ncia Agrupada inter
name~te, .em func;;iio do prazo de entrega da mesma a par
tir de sua chegada. 

artigo XVII 

As condicoes de execucao do service a que se refere oAr
tigo ante.rior, deverao ~er comuni~adas reciprocamente 
entre as Partes Contratantes. 

artigo XVIII 

Cada Administracao contratante estabelecera interna
mente a programa.c;;ao para oencaminhamentodas remes
sas de correspondencia agrupada, comunicando-se reci
procamente as condic;;oes estabelecidas. 

Artigo XIX 

A Administrac;;ao de origem, com dez dias de anteceden
cia, contados a partirda data em que se pretende autorizar 
um novo contrato ou da vigencia de alguma modificac;;ao 
das condicoes do mesmo, devera comunicar a Adminis
trac;;ao de destine os detalhes das condic;;oes, incluindo o 
numero do respective contrato, enderec;;o do remetente e 
do destinatario, assim como a frequencia, que devera ser 
obrigatoriamente de pelo menos uma vez por semana. 

artigo XX 

As Administrac;;oes de origem deverao comunicar, com 
10 dias de antecedencia, o t{nmino ou cancelamento de 
cada contrato ou autorizac;;iio. 

artigo XXI 

Os requisites para aceitac;;ao das remessas de correspon
dencia agrupada serao os mesmos estabelecidos no Re
gulamento de execuc;;ao (anexo) para o intercambio desde 
servic;;o. 

artigo XXII 

No que concerne aos objetos de circulac;;ao proibida, sera 
aplicado, por analogia, o estipulado no Artigo 33 da Con
venc;;ao da Uniao Postal Universal. 

artigo XXIII 

Fica proibido incluir nas remessas de correspondencia 
agrupada, dinheiro, papel moeda, documentos ao porta
dar, pedras e meta is preciosos, j6ias e qualqueroutro obje
to precioso que representem um valor ao portador. 

artigo XXIV 

A inclusao de objetos proibidos nas remessas de cores
pondencia agrupada autorizara a Administrac;;ao contra
tante a cancelar o contratocom o responsavel pela remes
sa. 

capitulo IV 
dura~iio 

artigo XXV 

A durac;;ao do intercambio de correspondencia agrupada 
entre as Partes Contratantes, compreendera o periodo a 
partir da data que este Acordo entrara em vigor. 
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capitulo V 
responsabilidade 
artigo XXVI 

Para efeito da responsabilidade das Partes Contratantes, 
no que se ref ere ao servi9o de correspondilncia agrupada, 
ambas as Partes concordam em aplicar, par analogia, o 
disposto nos Artigos 44 a 50 da Conven9ao da Uniao Pos
tal Universal relativos aos objetos registrados. 

capitulo VI 
despesas 
artigo XXVII 

No que concerne a atribui9ao das despesas corresponden
tes ao transporte das remessas de correspondilncia agru
pada, serao aplicados as criterios estabelecidos na Con
ven9ao da Uniao Postal Universal relativos ao transporte 
de objetos de correspondencias: 

a) despesas de transito; 
b) despesas terminais; 

c) despesas de transporte aereo interno; 

d) despesas de transporte aereo internacional. 

artigo XXVIII 

Para o calculo e liquida9ao das despesas relativas ao servi-
90 de correspondencia agrupada, sera a aplicados as crite
rios e procedimentos da Conven9ao da Uniao Postal Uni
versal e de seu regula menta para as objetos de correspon
dencia. 

capitulo VII 
disposi~iies finais 
artigo XXIX 

Para tudo que nao estiver expressamente considerado no 
presente Acord a e em seu Regula menta de Execucao, se
ra aplicado, par analogia, o previsto na Conve~cao da 
Uniao Postal Universal. · 

artigo XXX 

0 remetente e o destinatario das remessas deverao ser, 
necessariamente, pessoas juridicas. 

artigo XXXI 

0 usuario nao podera incluirnas remessas materia is au va
l ores estranhos aos especificados neste Acordo, princi
palmente acidos, armas, explosivos e as que ofere9am ris
cos de acidentes durante o transporte, com respeito a in
tegridade de terceiros au a seguran9a nacional. 

artigo XXXII 

Cad a Administra9ao se compromete a tamar as medidas 
necessarias para acelerar ao maximo o desembara9o 
aduaneiro. 

artigo XXXIII 

As Administrac;:Oes se obrigam a aceitar consultas relati-
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vas a qualquer despacho SERCA/ENVIOS C.A. desde que 
nao constituam solicita90es rotineiras de confirma9ao de 
entrega. 

REGULAMENTO DE EXECUCAO DO ACORDO PARA 0 INTERCAMBIO 
DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA ENTRE AS ADMINISTRACOES 
POSTAIS DO BRASIL E DO MEXICO 

capitulo I 
disposi~iies gerais 
artigo I 

As Administra90es Posta is contratantes ficam obrigadas 
a proporcionar reciprocamente: 

a) toda informa9ao solicitada relativa ao funcionamento 
do servi9o; 

b) quanta aos regulamentos alfandegarios e outros, as
sim como proibic;:Oes au restri90es relativas a entrada e 
transito de remessas "SERCA/ENVIOS C.A." nas res
pectivas Administra9oes. 

artigo II 

As Administra90es contratantes se obrigam a comunicar
se mutua mente e sem de mora as modifica90es referentes 
as informa90es do Artigo anterior. 

artigo Ill 

As Administra90es contratantes estabelecerao seus pia
nos de encaminhamento das remessas de corresponden
cia agrupada para o pais como qual executa este tipo de 
servi9o, devendo ser comunicado a Administra9ao de 
destino e tambem aos correios de transito, quando foro 
cas a. 

artigo IV 

Para estabelecer o plano a que se refere o Artigo anterior, 
as Administra90es contratantes utilizarao o formulario 
FORM-B/MODELO CA-1 que sera enviado a administra-
9ao do destin a com dez dias de antecedilncia para sua apli
ca9ao. 

capitulo II 
tratamento das remessas de correspondencia agrupada 
artigo V 

Para identificar as remessas de correspondencia agrupa
da devera ser colocada uma etiqueta especial SERCA 
INTERNACIONAL!MODELO CA-2. 

artigo VI 

A etiqueta especial SERCA INTERNACIONAL/CA-2 a que 
se refere o artigo anterior devera ter as arias em cores 
azul/laranja, alternadamente. 

artigo VII 

Toda remessa deve ser empacotada e fechada de acordo 



com seu peso e a natureza de seu conteudo, em embala
gem padronizada pr6pria do servic;;o ou que contenha eti
queta especial SERCA/ENVIOS C.A. para o endereca-
mento correto do destinatario. · 

artigo .VIII 

As Administrac;;oes participantes deverao expedir recipro
camente remessas de correspondi'lncia agrupada em rna
las que contenham so mente esta categoria de remessas. 

artigo IX 

As Administrac;;oes contratantes deverao utilizar exclusi
vamente malas de modelo especial em nailon, nas cores 
azul/laranja, sendo impressa a identificac;;ao do paise nu
mero de ordem. 

artigo X 

As malas para os despachos contendo remessas de cor
respondencia agrupada deverao estar acompanhadas de 
etiquetas especiais SERCA INTERNACIONAL/CA-2, nas 
cores azul e laranja, as quais devera juntar o formulario 
AV-7, previsto no artigo 185 paragrafo Ill do Regulamen
to de Execuc;;ao da Convenc;;ao da Uniao Postal Universal. 

artigo XI 

As remessas de correspondencia agrupada que integrem 
urn despacho serao relacionadas em uma lista denomina
da MAPA DE REMESSAS INTERNACIONAIS - MRI/CA-
6. 

artigo XII 

A lista de remessas de correspondencia agrupada inclusa 
na mala devera ser destinada ao Correia Permutante do 
pais de destino. 

artigo XIII 

No ato do recebimento de uma mala contendo remessas 
de correspondencia agrupada, estas serao verificadas ti
cando a lista de remessas MRI/CA-6. Se houver discre
pflncia, a mesma sera notificada especificando a irregula
ridade ao correio de origem por meio de bole tim de verifica
c;;ao C-14, previsto no artigo 1 58, paragrafo II do Regula
menta de Execuc;;ao da Convenc;;ao da Uniao Postal Uni
versal, dentro do prazo de tri'ls dias. 

artigo XI.V 

A entrega dos despachos contend a envios de correspon
dllncia agrupada, efetuar-se-a por meio de fatura A V-7, de 
acordo como previsto no Artigo 188 do Regulamento de 
Execuc;;ao da Convenc;;ao da Uniao Postal Universal. 

capitulo Ill 
disposi~fies finais 
artigo X.V 

Para tudo que nao for previsto expressamente neste Re
gulamento sera aplicado, por analogia, o Regulamento de 
Execuc;;ao da Convenc;;ao Postal Universal. 

CON.VENIO DE COOPERACAO PETROMISA·AZUFRERA 

Tendo em vista que a Azufrera Panamericana, S.A. (AP
SA), em pre sa do Governo mexicano, vern prestando cola
borac;;ao a PETRO BRAS Minerac;;ao, S.A. (PETROMISA). 
subsidiaria da empresa estatal brasileira PETRO BRAS, na 
forma de assistllncia tecnica ao seu projeto de enxofre, 
ambas as empresas concluiram ser conveniente formali
zar a citada colaborac;;ao. 

Uma vez localizada ajazida de enxofre na bacia de evapori
tos de Sergipe, na area de Castanhal, procedeu-se, a se
guir, com base nos estudos dos tecnicos das duas empre
sas, a programac;;ao conjunta da explorac;;ao da jazida, 
utilizando-se o processo "Frash", a fim de avaliar, do pan
to de vista econOmico, o referido dep6sito. 

Com base nessa avaliac;;ao e considerando as necessida
des do Brasil em materia de enxofre, a PETROMISA mani
festou a intenc;;ao de formalizar a colaborac;;ao que vern re
cebendo da Azufrera Panamericana, S.A. no setor em 
aprec;;o. 0 interesse da empresa brasileira em receber tal 
colaborac;;ao fora consignado na Ata Final da Prime ira Reu
niao da Comissao Mista de Coordenacao Brasileiro
Mexicana, realizada em Brasflia, em nove~bro de 1979, 
ainda em conformidade como ajustado entre as duas em
presas em correspondencia de 21 e 22 de maio de 1980. 

A luz do que precede, a Azufrera Panamericana, S.A., ma
nifesta estar em condic;;oes de proporcionar a assistencia 
tecnica requerida, nas diferentes eta pas do projeto de en
xofre, isto e, desde a inicial, que ja vern sendo prestada, 
ate o projeto basico, a construcao de uma unidade indus
trial, e sistemas de operac;;ao, transporte e comercializa
c;;ao. 

A presente formalizac;;ao tern por objetivo estruturar urn 
programa geral de trabalho para a explorac;;ao do enxofre 
na jazida de Castanhal, no Estado de Sergipe, assim como 
em outras bacias de evaporitos brasileiros. 

A colaborac;;ao em aprec;;o sera objeto de contratos especi
ficos para cada projeto, observados os principios de coo
perac;;ao e equidade e as norm as leg a is pertinentes do Bra
sil e do Mexico. 

PROGRAMA DE COOPERACAO EM CIENCIA E 
TECNOLOGIA ENTRE CONACYT E CNPq 

0 Conselho Nacional de Cillncia e Tecnologia - CO
NACYT do Mexico, eo Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Cientifico e tecnol6gico- CNPq- do Brasil, dora
vante referidos neste document a apenas por suas respec
tivas siglas, com fundamento no Acordo Basico de Coope
rac;;ao Tecnica e Cientifica subscrito pelo Governo dosEs
tados Unidos Mexicanos eo Governo da Republica Fede
rativa do Brasil, em 24 de julho de 1974, e no Convenio 
Complementar firm ado entre o CONACYT eo CNPq, em 
1 7 de marc;;o de 1976, desejosos de contribuir para ode
senvolvimento e a intensificac;;ao da cooperac;;ao entre am
bos os paises, decidiram aprovar o seguinte programa de 
trabalho para o segundo semestre de 1 980: 
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I. 0 CONACYT e o CNPq promoverao contatos entre 
instituic;:oes de pesquisa e de desenvolvimento de seus 
respectivos parses, como objetivo de estabelecer um pro
gram a de colaborac;:ao e pesquisa conjuntas, sobre temas 
de interesse mutuo. Apoiarao, outrossim, dentro de suas 
capacidades, o desenvolvimento, prosseguimento e exe
cuc;:ao dos projetos e a implementac;:ao de seus resultados. 

II. Numa primeira fase, no segundosemestre de 1980, 
o CONACYT eo CNPq a cord am promover a realizac;:ao de 
ac;:ao con junta nos seguintes temas: 

1 . fisica de muitos corpos e materia condensada - cola
borac;:ao de um pesquisador brasileiro como grupo de 
muitos corpos de materia condensada no Departa
mento de Fisica Te6rica da Universidade Auto noma do 
Mexico; 

2. propriedades 6ticas, eletricas e magneticas de s61idos 
isolantes- continuac;:aoda pesquisa relacionada com 
fluorescencia de crista I antiferromagnetico; 

3. treinamento no manuseio de biol6gicos, assim como 
de reativos para diagn6stico, como apoio a uma maior 
produtividade pecuaria - adestramento de um tecni
co mexicano no Institute Butanta de Sao Paulo nas 
tecnicas de elaborac;:ao de bio16gicos e de soros de ori
gem_ animal; 

4. criac;:ao extensiva de coelhos aoarlivre- capacitac;:ao 
de um perito mexicano, numa granja de cunicultura, 
nas tecnicas de cuidado do animal, emprego de ester
co e cultivo simultaneo da videira no mesmo espac;:o; 

5. estudo sobre o manejo e conservac;:ao do solo e da 
agua - envio de uma missao mexicana a parte meri
dional da Regiao Noroeste a Bacia Amazonica brasilei
ras como objetivo de conhecer o aproveitamento dos 
recursos naturais das referidas regioes para a obten
c;:ao de alimentos e de materias-primas; 

6. desenho e fabricac;:ao de maquinas-ferramenta, ma
quinaria, desenhode ferramentas e de acess6rios, ser
vic;:os de assistencia tecnica a industria siderurgica e 
outros que de comum acordo se estabelec;:am. 

Ill. 0 CONACYT e o CNPq acordam facilitar o contato 
de grupos de especialistas brasileiros e mexicanos inte
ressados em discutir e estabelecer um program a de pes
quisa conjunta, a Iongo prazo, sobre oaproveitamentodos 
derivados do henequen, especialmente para a obtenc;:ao 
de alcool combustive!, celulose de papel, ester6ides e for
ragem para o gado. 0 program a definitive eo plano de ope
rac;:ao serao definidos pelos mencionados grupos especia
listas e poderao ser objeto de um ajuste especial. 

IV. 0 CONACYT eo CNPq acordam, igualmente, pro
mover contatos entre grupos de pesquisa e de desenvolvi
mento de curtumes e peles e da industria de calc;:ados. 

V. 0 CONACYT e o CNPq acordam realizar projetos 
conjuntos sobre o desenvolvimento de fontes nao
convencionais de energia. 
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VI. 0 CONACYT e o CNPq acordam apoiar grupos de 
pesquisas irrigadas. 

VII. As modalidades, durac;:ao e plano operative de cada 
um dos projetos serao estabelecidos por consulta entre o 
CONACYT eo CNPq com base nos informes que apresen
tem os especialistas interessados. 

VIII. Salvo disposic;:ao em contrario, as ac;:oes efetua
das dentro deste programa estarao sujeitas as condi
c;:oes gerais do Acordo Basico de Cooperac;:ao Tecnica e 
Cientifica e as condic;:oes especiais do Convenio firmado 
entre o CONACYT e o CNPq. 

IX. 0 CONACYT eo CNPq acordam realizar, no quarto 
trimestre de 1980, uma reuniao conjunta para estabele
cer o programa definitive dos projetos anteriores e para 
definir o programa de trabalho para 1981. Essa reuniao 
podera ser realizada para lela mente a segunda reuniao da 
Subcomissao Mista de Cooperac;:ao Cientifica e Tecnica 
Mexicano-Brasileira. 

tres ajustes brasil-canada para cooperat;ao 
no campo das comunicat;iies, treinamento em 

tecnologia industrial e processamento 
mineral 

Ajuste. por troca de Notas. entre Brasil e Canada, para 
cooperac;:iio t6cnica com a Universidade de Brasilia no 
campo das comunicac;:Oes para o desenvolvimento, para 
cooperac;:iio t6cnica como SENAI no campo do treinamen
to em tecnologia industrial, e para cooperac;:iio t6cnica 
com a Secretaria de Tecnologia Industrial do Minist6rio da 
Industria e do Com6rcio no campo da transfer&ncia de tec
nologia em processamento mineral, assinados, no Palacio 
do ltamaraty em Brasilia, em 5 de agosto de 1980, pelo 
Ministro de Estado das Relac;:Oes Exteriores, Ramiro Sarai
va Guerreiro, e pelo Embaixador Extraordinario e Plenipo
tenciario do Canada, Ronald Stuart Maclean. 

COOPERAI;AO TECNICA NO CAMPO DAS 
COMUNICAI;OES PARA 0 OESENVOLVIMENTO 

A Sua Excelencia o Senhor Ronald Stuart Maclean, Em
baixador Extraordinario e Plenipotenciario do Canada. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da nota n. o B 63, 
datada de 5 de agosto de 1 980. de Voss a Excelencia, cujo 
teor em portuguese o seguinte: 

"Excelencia, 

Com referencia a Nota verbal DCT/DCS/14/644 (B46) 
(B1 0) de 15 de marc;:o de 1974, do Ministerio das Rela
<;:1ies Exteriores e ao Acordo de Coopera<;:iio Tecnica exis
tente entre o Governo do Canada eo Governo da Republi
ca Federativado Brasil, de 2de abrilde 1975, tenhoa hon
ra de propor, em nome do Governo do Canada, e de acordo 



com o artigo II do Acordo acima mencionado, o seguinte 
Ajuste Complementar relativo a coopera<;:ao tecnica com 
a Funda<;:ao Universidade de Brasilia no campo das comu
nica<;:oes para o desenvolvimento: 

I. 1 . 0 Governo do Canada de signa a Agencia Cana
dense para o Desenvolvimento lnternacional (doravante 
denominada CIDA) como a agencia responsavel pelocum
primento de suas obrigac;;Oes no ambito desse Ajuste 
Complementar. 

2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa 
a Funda<;:ao Universidade de Brasilia (doravante denomi
nada UnB) como a agencia responsavel pelo cumprimento 
de suas obriga<;:oes no ambito deste Ajuste Complemen
tar. 

II. 0 objetivo deste projeto e refor<;:ar o programa de 
mestrado em comunica<;:oes para o desenvolvimento na 
UnB e assistir o estabelecimentode eventual programa de 
doutoramento no seu Departamento de Comunica<;:oes. 

1. Os objetivos serao alcan<;:ados atraves da execu<;:ao 
das seguintes atividades principais: 

a. missoes de curta dura<;:ao de professores canadenses 
para lecionarem, orienta rem e aconselharem nos pro
jetos de comunica<;:ao social e orienta rem no estabele
cimento do programa de doutoramento do Departa
mento de Comunica<;:oes da UnB; 

b. bolsas-de-estudo para p6s-gradua<;:ao no Canada para 
membros brasileiros do Departamento de Comunica
<;:oes da UnB; 

c. fornecimento de material e documenta<;:ao didatica e 
de pesquisa para o Departamento de Comunica<;:ao da 
UnB. 

2. 0 projeto tera a dura<;:ao aproximada de 4 (quatro) 
a nos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as 
Partes. 

Ill. 0 Governo do Canada eo Governo da Republica Fe
derativa do Brasil, ou as agfmcias por eles designadas, 
concordam em elaborar, antes ou a epoca da execu<;:ao do 
presente Ajuste Complementar, urn Plano de Opera<;:ao 
pormenorizado, que constituira aditamento a este Ajuste. 
Uma c6pia do Plano de Opera<;:ao devera ser submetida a 
Secretaria de Coopera<;:ao EconOmica e Tecnica lnterna
cional (SUBIN) da Secretaria de Plenejamento da Presi
dencia da Republica e a Divisao de Coopera<;:ao Tecnica 
(DCOPT) do Ministerio das Rela<;:oes Exteriores. 0 Plano 
de Opera<;:ao constituira urn anexo ao presente Ajuste 
Complementar e devera: 

a) fornecer descri<;:ao pormenorizada do projeto; 

b) esquematizar os metodos e os meios a serem utiliza
dos para a implementa<;:ao do projeto; 

c) designar as pessoas responsaveis pela execu<;:ao do 
projeto, por parte do Governo do Canada e por parte do 
Governo da Republica Federativa do Brasil; 

d) estipular as obriga<;:oes, deveres e responsabilidades 
do Governo do Canada e do Governo da Republica Fe
derativa do Brasil, bern como suas contribui<;:oesfinan
ceiras; 

e) incluir urn cronograma de execu<;:ao e de desembolso 
aproximado pela dura<;:ao do projeto; 

f) especificar os prazos em que se deverao realizar as 
avalia<;:oes conjuntas mencionadas no artigo IX, e os 
meios pelos quais deverao ser feitas. 

IV. 1. Como contribui<;:ao a este projeto, o Governo 
do Canada concorda em prover o seguinte: 

a) Pessoal: urn professor canadense em missao de longa 
dura<;:ao e varios professores canadenses em missoes 
de curta dura<;:ao, para trabalharem no Departamento 
de Comunica<;:oes da UnB, no campo das comunica
<;:oes; 

b) Treinamento: curso de p6s-gradua<;:ao no Canada para 
membros selecionados do Departamento de Comuni
ca<;:oes da UnB; 

c) Material: diversos materiais e documenta<;:ao didati
cos e para pesquisa. 

2. Concorda-se em que o total da contribui<;:ao cana
dense nao excedera a CanS 209.500,00 (duzentos e no
ve mile quinhentos d61ares canadenses). 

V. 1 . Como contribui<;:ao a este projeto, o Governo da 
Republica Federativa do Brasil concorda em prover o se
guinte: 

a) pessoal de contrapartida, locais de escrit6rio, servi<;:os 
de secretariado e servi<;:os de tradu<;:ao quando neces
sarios para os peritos canadenses; 

b) transporte terrestre e aereo, e diarias, para via gens de 
servi<;:o no Brasil dos peritos canadenses, relativas ao 
desempenho de suas fun<;:oes no ambito do projeto; 

c) hotel ou acomoda<;:oes temporarias similares para os 
peritos em missao de curta dura<;:ao, e para os peritos 
em missao de longa dura<;:ao e suas familias, desde a 
sua chegada no Brasil e ate a sua partida, se necessa
rio; 

d) acomoda<;:oes mobiliadas para os peritos em missao 
de longa dura<;:ao e seus dependentes, ou pagamento 
de uma ajuda-moradia a ser especificada no Plano de 
Opera<;:ao e sujeita a revisao, se necessario; 

e) qualquer outro tipo de apoio nao especificado nas con
tribui<;:oes canadenses mencionadas no artigo IV e ne
cessario para a execu<;:ao do projeto. 

2. A contribui<;:ao do Governo brasileiro e estimada no 
valor equivalente a CanS 300.000,00 (trezentos mil dO
lares canadenses). 

VI. As pessoas designadas no Plano de Opera<;:ao dirigi-
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rao os trabalhos, no projeto e relatarao suas atividades a 
Administrac;;ao do Programa. 

VII. Os Governos do Canada e da Republica Federativa 
do Brasil deverao assegurar a devida diligencia e eficiencia 
no cumprimento deste Ajuste Complementar e cad a uma 
das Partes devera fornecer a outra, na medida do possivel, 
as informac;;oes que forem solicitadas. 

VIII. Qualquer comunicac;;ao ou documento a serem da
dos, feitos ou enviados pelo Governo do Canada ou pelo 
Governo da Republica Federativa do Brasil, relativamente 
a este Ajuste Complementar ou a qualquer de seus ane
xos, deverao ser feitos por escrito, certificando-se de que 
sejam devidamente recebidos pela Parte interessada 
quandoentregues em maos, pelo correio, porvia telegrafi
ca, telex ou radiograma, aos respectivos enderec;;os, a bai
xo relacionados: 

Para o Governo da Republica Federativa do Brasil: 

Fundacao Universidade de Brasilia a/c do Ministerio das 
Relac;;o'es Exteriores ~ (Divisao de Cooperac;;ao Tecnica) 
~ Esplanada dos Ministerios ~ 70.170 ~ Brasilia~ DF. 

Para o Governo do Canada: 

The President Canadian lnternacional Development 
Agency, c/o Canadian Embassy ~ Avenida das Nac;;oes, 
Lote 16 ~ 70.410 ~Brasilia~ DF. 

IX. Avaliac;;oes peri6dicas deverao ser realizadas de 
acordo com um procedimento a ser concordado entre o 
Governo do Canada eo Governo da Republica Federativa 
do Brasil e incorporadas a um mecanismo para avaliac;;ao 
continua a ser especificado no Plano de Operac;;ao. 

X. As medidas orc;;amentarias, financeiras e adminis
trativas que ja ten ham sido tomadas pelo Governo do Ca
nada e pelo Governo da Republica Federativa do Brasil de
verao ser continuadas e suplementadas como objetivo de 
que o projeto seja completado satisfatoriamente. 

XI. 1. 0 presente Ajuste Complementar cancela 
qualquer outro acordo anterior relativamente a este proje
to, verbal ou escrito, entre os Governos do Canada e daRe
publica Federativa do Brasil. Se necessaria, ele pod eraser 
alterado na mane ira prescrita pelo Acordo de Cooperac;;ao 
Tecnica de 20 de abril de 197 5. 

2. Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde com as propostas contidas nos artigos I a XI, te
nho a honra de propor que esta Nota e a Nota de resposta 
de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordancia 
de seu Governo, constituam um Ajuste Complementaren
tre os nossos do is Governos, a entrar em vigor na data da 
nota de resposta de Vossa Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Exce
lencia os protestos da minha mais alta considerac;;ao". 

2. Em resposta, informo Vossa Excell'lncia de que oGo
verno brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a 
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constituir um Ajuste Complementar entre nossos dois Go
vernos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excell'ln
cia os protestos da minha alta estima e mais distinta consi
derac;;ao. 

Ramiro Sara iva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;;oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

COOPERAt;AO TECNICA NO CAMPO 00 
TREINAMENTO EM TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

A Sua Excelencia o Senhor Ronald Stuart Maclean, Em
baixador Extraordinario e Plenipotenciario do Canada. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n. o B 64, 
datada de 5 deagostode 1980, deVossa Excelencia, cujo 
teor em portugul'ls eo seguinte: 

"Excelencia, 

Com referencia a Nota verbal DCT/DCS/14/644 (B46) 
(B1 0), datada de 1 5 de marc;;ode 1974, do Ministerio das 
Relac;;oes Exteriores, e ao Acordo de Cooperac;;ao Tecnica 
existente entre o Governo do Canada eo Governo daRe
publica Federativa do Brasil, de 2 de abrilde 1975, tenhoa 
honra de propor, em nome do Governo do Canada e de 
acordo como artigo II do Acordo acima mencionado, o se
guinte Ajuste Complementar relativo a cooperac;;ao tecni
ca como Servic;;o Nacional de Aprendizagem Industrial no 
campo do treinamento em tecnologia industrial. 

I. 1. 0 Governo do Canada designa a Agencia Cana
dense para o Desenvolvimento lnternacional (doravante 
denominada CIDA) como agencia responsavel pelo cum
primentode suas obrigac;;oes no ambito deste Ajuste Com
plementar. 

2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil de signa 
oServic;;o Nacional de Aprendizagem Industrial (doravante 
denominado SENAI) como agencia responsavel pelo cum
primento de suas obrigac;;oes no ambito deste Ajuste Com
plementar. 

II. 0 objetivo deste projeto e assistir o SENAI a aperfei
c;;oar o treinamento a nivel tecnol6gico em determinados 
setores industria is, estimular a melhor utilizac;:ao do equi
pamento existente e atualizar o conhecimento tecnico 
dos instrutores. 

1 . Os objetivos serao alcanc;;ados atraves da execuc;;ao 
das seguintes atividades principais: 

a) aproveitamento de peritos canadenses em tecnologia 
industrial em varias escolas do SENAI no Brasil; 

b) aperfeic;;oamento tecnico de professores do SENAI em 
centros de treinamento canadenses; 

c) fornecimento de material didatico tecnico. 



2. 0 projeto tera a durac;:ao aproximada de 2 (dois) 
a nos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as 
Partes. 

Ill. 0 Governo do Canada eo Governo da Republica Fe
derativa do Brasil, ou as agencias por eles designadas, 
concordam em elaborar, antes ou a epoca da execuc;:ao do 
presente Ajuste Complementar, um Plano de Operac;:ao 
pormenorizado, que constituira aditamento a este Ajuste. 
Uma c6pia do Plano de Operac;:ao devera ser submetida a 
secretaria de Cooperac;:ao Econbmica e Tecnica lnterna
cional (SUBIN) da Secretaria de Planejamento da Presi
dencia da Republica e a Divisao de Cooperacao Tecnica 
(DCOPT) do Ministerio das Relac;:oes Exterio~es. 0 Plano 
de Operac;:ao constituira um anexo ao presente Ajuste 
Complementar e devera: 

a) fornecer descric;:ao pormenorizada do projeto; 

b) esquematizar os metodos e os meios a serem utiliza
dos para a implementac;:ao do projeto; 

c) designar as pessoas responsaveis pela execuc;:ao do 
projeto, par parte do Governo do Canada e por parte da 
Republica Federativa do Brasil; 

d) estipular as obrigacoes, deveres e responsabilidades 
do Governo do Can.ada e do Governo da Republica Fe
derativa do Brasil, bern como suas contribuic;:oes finan
ceiras; 

e) incluir um cronograma de execuc;:ao e de desembolso 
aproximado pela durac;:ao do projeto; 

f) especificar os prazos em que se deverao realizar as 
avaliac;:oes conjuntas mencionadas no artigo IX, e os 
meios pelos quais deverao ser feitas. 

IV. 1. Como contribuic;:ao a este projeto, o Governo 
do Canada concorda 'em prover o seguinte: 

a) Pessoal: 

Peritos canadenses em missao de curta durac;:ao em 
campos como soldagem (controle de qualidade), ma
nutenc;:ao de equipamento eletrico industrial, manufa
tura textile eletrbnica; 

b) Treinamento: 

Balsas de estudo de treinamento de curta duracao, no 
Canada, para professores selecionados do SENAI, em 
varies centres de treinamento canadenses; 

c) Material: 

Materi"l e documentac;:ao sobre treinamento tecnico, 
a serem especificados no Plano de Operac;:ao. 

2. Concorda-se em que o total da contribuicao cana
dense nao excedera a Can$ 1 58.000,00 (ce~to e cin
quenta e oito mil d61ares canadenses). 

V. 1. Comocontribuic;:aoaesteprojeto, oGovernoda 

Republica Federativa do Brasil concorda em prover o se
guinte: 

a) pessoal de contrapa rtida, loca is de escrit6rio, services 
de secretariado e servic;:os de traduc;:ao quando nec.es
sarios para os peritos canadenses; 

b) transports terrestre e aereo, e diarias, para viagens de 
servic;:o no Brasil dos peritos canadenses, relativas ao 
desempenho de suas func;:oes no ambito do projeto; 

c) hotel ou acomodac;:oes temporarias similares para os 
peritos em missao de curta durac;:ao, e para os peritos 
em missao de longa durac;:ao e suas familias, desde a 
sua chegada ao Brasil e ate a sua partida, se necessa
ria; 

d) acomodac;:oes mobiliadas para os peritos de longa du
rac;:ao e seus dependentes, ou pagamento de uma 
ajuda-moradia a ser especificada no Plano de Opera
c;:ao, e sujeita a revisao, se necessaria; 

e) qualquer outro tipo de apoio nao especificado nas con
tribuic;:oes canadenses mencionadas no artigo IV e ne
cessaria para a execuc;:ao satisfat6ria do projeto. 

2. A contribuic;:ao do Governo brasileiro e estimada no 
valor equivalents a Can$ 300.000,00 (trezentos mil d6-
lares canadenses). 

VI. As pessoas designadas no Plano de Operac;:ao dirigi
rao os trabalhos, no projeto, e relatarao suas atividades a 
Administrac;:ao do Programa. 

VII. Os Governos do Canada e da Republica Federativa 
do Brasil deveraoassegurar a devida diligencia e eficiencia 
no cumprimento deste Ajuste Complementar e cad a uma 
das Partes de vera fornecer a outra, na medida do possivel, 
as informac;:oes que forem solicitadas. 

VIII. Qualquer comunicac;:ao ou documentos a serem 
dados, feitos ou enviados pelo Governodo Canada ou pelo 
Governo da Republica Federativa do Brasil, relativamente 
a este Ajuste Complementar ou a qualquer de seus ane
xos, deverao ser feitos par escrito, certificando-sa de que 
sejam devidamente recebidos pela Parte interessada 
quandoentreguesem maos, pelocorreio, porvia telegrati
ca, telex ou radiograma, aos respectivos enderec;:os, a bai
xo relacionados: 

Para o Governo da Republica Federativa do Brasil: 

Servic;:o Nacional de Aprendizagem Industrial 
ale do Ministerio das Relac;:oes Exteriores (Divisao de Coo
perac;:ao Tecnica) 
Esplanada dos Ministerios 
70.170- Brasilia, DF. 

Para o Governo do Canada: 

The President 
Canadian International Development 
Agency, 
c/o Canadian Embassy 
Avenida das Nac;:oes, late 16. 
70.410- Brasilia, OF. 
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IX. Avaliac;:oes peri6dicas deverao ser realizadas de 
acordo com urn procedimento a ser concordado entre o 
Governo do Canada eo Governo da Republica Federativa 
do Brasil e incorporadas a urn mecanismo para avaliac;:ao 
continua a ser especificado no Plano de Operac;:ao. 

X. As medidas orc;:amentarias, financeiras e adminis
trativas que ja ten ham sido tomadas pelo Governo do Ca
nada e pelo Governo da Republica Federativa do Brasil de
verao ser continuadas e suplementadas como objetivo de 
que o projeto seja completado satisfatoriamente. 

XI. 1 . 0 presente Ajuste Complementar cancela 
qualquer outro acordo anterior relativamente a este proje
to, verbalouescrito, entreosGovernosdoCanadaeda Re
publica Federativa do Brasil. Se necessaria, ele podera ser 
alterado na mane ira prescrita pelo Acordo de Cooperac;:ao 
Tecnica de 02 de abril de 1975. 

2. Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde com as propostas contidas nos artigos I a XI, te
nho a honra de propor que esta Nota e a Nota de resposta 
de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordancia 
de seu Governo, constituam urn Ajuste Complementaren
tre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da 
Nota de resposta de Vossa Excelencia. 

Perm ita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Exce
lencia os protestos da minha mais alta considerac;:ao". 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Go
verno brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a 
constituir urn Ajuste Complementarentre nossos dois Go
vernos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha alta estima e distinta considera
c;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

COOPERAI;AO TECNICA NO CAMPO OA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EM 
PROCESSAMENTO MINERAL 

A Sua Excellincia o Senhor Ronald Stuart Maclean, Em
baixador Extraordinario e Plenipotenciario do Canada. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimentoda Nota n. B 65, da
tada de 5 de agosto de 1980, de Vossa Excellincia, cujo 
teor em portuguese o seguinte: 

"Excelencia, 

Com referencia a Nota verbal n. DCT/DCS/14/644 (B46) 
(B1 0), de.15 de marc;:o de 1974, do Ministerio das Rela
c;:oes exteriores, e ao Acordo de Cooperac;:ao Tecnica exis
tente entre o Governo do Canada eo Governo da Republi-
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ca FederativadoBrasil, de 2 de abrilde 1975, tenhoa hon
ra de propor, em nome do GovernodoCanada, ede acordo 
como artigo II do Acordo acima mencionado, o seguinte 
Ajuste Complementar relativo a cooperac;:ao tecnica com 
a Secreta ria de Tecnologia Industrial no campoda transfe
rencia de tecnologia em processamento mineral. 

I. 1. 0 Governo do Canada designa a Aglincia Cana
dense para o Desenvolvimento lnternacional (doravante 
denominada CIDA) como a agencia responsavel pelocum
primento de suas obrigac;:oes no ambito deste Ajuste Com
plementar. 

2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa 
a Secreta ria de Tecnologia Industrial, do Ministerio da In
dustria e do Comercio (doravante denominada STI), como 
a agencia responsavel pelo cumprimento de suas obriga
c;:oes no ambito deste Ajuste Complementar. 

II. 0 objetivo deste projeto e assistir os setores brasilei
ros competentes para o processamento mineral no aper
feic;:oamento de suas capacidades tecnicas em geral. 

1. Os objetivos serao alcancados atraves da execucao 
das seguintes principais ativid.ades: · 

a) Pessoal 

aproximadamente 6 (seis) homens/ano de peritos ca
nadenses em processamento metalurgico e assuntos 
correlatos; 

b) Treinamento 

para treinamento acadlimico no Canada: 

aproximadamente - 20 homens/ano em nivel de 
mestrado, 

1 5 homens/ano em nivel de doutoramento, 

5 homens/ano em nivel de formac;:ao acadlimica. 

2. para treinamento industrial: 

aproximadamente - 1 5 visitas de observacao de cer-
ca de urn mes cada, · 

90 homens/mes de estagios praticos em empresas e 
instituic;:oes canadenses. 

2. 0 projeto tera a durac;:ao aproximada de 5 (cinco) 
anos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as 
Partes. 

Ill. 0 Governo do Canada eo Governo da Republica Fe
derativa do Brasil, ou as aglincias por eles designadas, 
concordam em elaborar, antes ou a epoca da execuc;:ao do 
presente Ajuste Complementar, urn Plano de Operac;:ao 
pormenorizado, que constituira aditamento a este Ajuste. 
Uma c6pia do Plano de Operac;:ao de vera ser submetida a 
Secreta ria de Cooperac;:ao EconOmica e Tecnica lnterna
cional (SUBIN) da Secretaria de Planejamento da Presi
dlincia da Republica e a Divisao de Cooperac;:ao Tecnica 



(DCOPT) do Ministerio das Relac;:oes Exteriores. 0 Plano 
de Operac;:ao constituira um anexo ao presente Ajuste 
Complementar e devera: 

a) fornecer descric;:ao pormenorizada do projeto; 

b) esquematizar os metodos e os meios a serem utiliza
dos para a implementac;:ao do projeto; 

c) designar as pessoas responsaveis pela execuc;:ao do 
projeto, por parte do Governo do Canada e por parte do 
Governo da Republica Federativa do Brasil; 

d) estipular as obrigac;:oes, deveres e responsabilidades 
do Governo do Canada e do Governo da Republica Fe
derativa do Brasil, bem como suas contribuic;:oes finan
ceiras; 

e) incluir um cronograma de execuc;:ao e de desembolso 
aproximado pel a durac;:ao do projeto; 

f) especificar os prazos em que se deverao realizar as 
avaliac;:oes conjuntas mencionadas no artigo IX, e os 
meios pelos quais deverao ser feitas. 

IV. 1. Como contribuic;:ao a este projeto, o Governo 
do Canada concorda em prover o seguinte: 

a) Pessoal: aproximadamente 6 (seis) homens/ano de 
peritos canadenses em processamento metalurgico e 
assuntos correlates; 

b) Treinamento: 1) aproximadamente 90 (noventa) 
homens/mes de estagios praticos e 1 5 (quinze) visitas 
de observa<;:iio de aproximadamente um mes cada, 
para brasileiros junto a empresas e industrias cana
denses. 

2) aproximadamente 40 (qua rental homens/ano de trei
namento academico no Canada. 

2. Concorda-se em que o total da contribuic;:ao cana
dense nao excedera a CanS 690.000,00 (seiscentos e 
noventa mil d61ares canadenses). 

V. 1. Comocontribui<;:aoaesteprojeto,oGovernoda 
Republica Federativa do Brasil concorda em prover o se
guinte: 

a) pessoal de contrapartida, locais de escrit6rio, servi<;:os 
de secretariado e servic;:os de traduc;:ao quando neces
saries para os peritos canadenses; 

b) transporte terrestre e aereo, e diarias, para via gens de 
servi<;:o no Brasil dos peritos canadenses, relativas ao 
desempenho de suas fun<;:oes no ambito do projeto; 

c) hotel ou acomoda<;:oes temporarias similares em mis
sao de curta durac;:ao, e para os peritos em missao de 
longa durac;:ao e suas familias, desde a sua chegada no 
Brasil e ate a sua partida, se necessaria; 

d) acomoda<;:oes mobiliadas para os peritos em missao 
de longa durac;:ao e seus dependentes, ou pagamento 

de uma ajuda-moradia a ser especificada no Plano de 
Operac;:ao e sujeita a revisao, se necessaria; 

e) qualquer outro tipo de apoio nao especificado nas con
tribuic;:oes canadenses mencionadas no artigo IV e ne
cessaria para a execuc;:ao satisfat6ria do projeto. 

A contribuic;:ao do Governo brasileiro e estimada no valor 
equivalente a CanS 700.000,00 (setecentos mil d61ares 
canadenses). 

VI. As pessoas designadas no Plano de Operac;:ao dirigi
rao os trabalhos, no projeto, e relatarao suas atividades a 
Administrac;:ao do Programa. 

VII. Os Governos do Canada e da Republica Federativa 
do Brasil deverao assegurar a devida diligencia e eficiencia 
no cumprimento deste Ajuste Complementar e cad a uma 
das Partes devera fornecer a outra, na medida do possfvel, 
as informac;:oes que forem solicitadas. 

VIII. Qualquer comunicac;:ao ou documentos a serem 
dados, feitos ou enviados pelo Governo do Canada ou pelo 
Governo da Republica Federativa do Brasil, relativarnente 
a este Ajuste Complementar ou a qualquer de seus ane
xos, deverao ser feitos por escrito, certificando-se de que 
sejam devidamente recebidos pela Parte lnteressada 
quando entregues em maos, pelo correio, por via telegrafi
ca, telex ou radiograma, aos respectivos endere<;:os, abai
xo relacionados: 

Para o Governo da Republica Federativa do Brasil: Secre
taria de Tecnologia Industrial a/c Ministerio das Relacoes 
Exteriores (Divisao de Cooperac;:ao Tecnica) Espla~ada 
dos Ministerios- 70.710- Brasilia, DF. 

Para o Governo do Canada: The President Canadian Inter
national Development Agency, c/o Canadian Embassy
Avenida das Na<;:oes, Lote 16- 70.410- Brasilia, DF. 

IX. Avaliac;:oes peri6dicas deverao ser realizadas de 
acordo com um procedimento a ser concordado entre o 
Governo do Canada e o Governo da Republica Federativa 
do Brasil e incorporadas a um mecanisme para avaliac;:ao 
continua a ser especificado no Plano de Operac;:ao. 

X. As medidas orc;:amentarias, financeiras e adminis
trativas que ja ten ham sido tomadas pelo Governo do Ca
nada e pelo Governo da Republica Federativa do Brasil de
verao ser continuadas e suplementadas como objetivo de 
que o proje.to seja completado satisfatoriamente. 

XI. 1. 0 presente Ajuste Complementar cancela 
qualquer outro acordo anterior relativamente a este proje
to, verbal ou escrito, entre os Governos do Canada e daRe
publica Federativa. Se necessaria, ele podera ser alterado 
na mane ira prescrita pelo Acordo de Cooperac;:ao Tecnica 
de 20 de abril de 1975. 

2. Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde com as propostas contidas nos artigos I a XI, te
nhoa honra deproporque esta nota e a nota de resposta de 
Vossa Excelllncia, em que se expresse a concordilncia, de 
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seu Governo, constituam urn Ajuste Complementarentre 
os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da No
ta de resposta de Vossa Excelllncia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Exce-
11\ncia os protestos da minha mais alta considera~ao". 

2. Em resposta, informo Vossa Excell\ncia de que o Go
verna brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a 
contribuir urn Ajuste Complementarentre nossos do is Go
vernos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha alta estima e mais distinta consi
dera~ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

italia colabora para a amplialfaO dos cursos 
de artes graticas do senai 

Ajuste Complementar entre o Brasil e a ltllllia, para a im
plementa~lio do projeto "Amplia~lio dos Cursos de Ar
tes Grlllficas no SENAI"J assinado, no Pallllcio do ltama
raty em Brasilia. em 6 de agosto de 1980, atraves de 
troca de Notas entre o Ministro de Estado das Rela~Oes 
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e o Embaixador 
Extraordinlllrio e Plenipotencii\rio da Republica ltaliana, 
Giuseppe Jacoangeli. 

A Sua Excelencia o Senhor Giuseppe Jacoangeli, Embai
xador Extraordintirio e Plenipotencitirio da Republica lta
liana. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de Vossa 
Excelencia, numero 11 7, datada de 6 de agosto de 1 980, 
cujo teor e 0 seguinte: 

"Senhor Ministro, 

De acordo com as disposi~oes do Artigo I do Acordo Basi
co de Coopera~ao Tecnica, celebrado entre nossos dois 
Governos a 30 de outubrode 1972 e em vigor nos termos 
da Nota Verbal n. o 82, de'sta Embaixada, de 30 de maio 
do corrente a no, tenho a honra de propor a Vossa Excell\n
cia, no ambito da competl\ncia institucional do Departa
mento de Coopera~ao para o Desenvolvimento, do Minis
terio dos Neg6cios Estrangeiros da ltalia, a conclusao de 
urn Ajuste Complementar para a implementa~ao do proje
to "Amplia~ao dos Cursos de Artes Grflficas no SEN AI", 
nos seguintes termos: 

I. 0 Governo da Republica ltaliana eo Governo da Repu
blica Federativa do Brasil promoverao, conjuntamente, a 
amplia~iiodos cursos de Artes Grflficas no SENAI, atraves 
da implanta~ao de urn Centro de Forma~ao Profissional a 
ser instalado no Rio de Janeiro. 

II. Em conformidade com os principios de coopera~iio 
tecnica do Brasil e da ltalia, o a porte financeiro para a exe-
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cu~iio do projeto sera aproximadamente igual para os dois 
paises. 

Ill. 0 projeto, a ser implementado nos anos de 1980 e 
1981. tera como entidades executoras a Associa~ao de 
Construtores ltalianos de Equipamentos Grflficos, Carto
graficos e A fins (ACIMGA), por meio de "Centro Promo
zionale ACIMGA SPA", eo Servi~o Nacional de Aprendi
zagem Industrial (SENAI). 

IV. A contribui~ao do Governo italiano ao projeto sera 
efetivada atraves do fornecimento, por doa~ao, ate o 
montante de Lit. 400.000.000, doequipamentoa seguir 
relacionado: 

- 2 OFFSET - Bicolor 
Tamanho maximo do papel- 48 x 66 em 
Velocidade - 10.000 c/h 
lmpressao maxima- 47 x 65 em 

- 2 OFFSET - Monocolor 
Tamanho maximo do papel - 48 x 66 em 
Velocidade maxima - 10.000 c/h 
lmpressao maxima - 4 7 x 65 em 

- 1 Maquina Tipografica 
Plano cilindrico 
Tamanho maximo do papel- 56 x 78 em 
Velocidade maxima- 1.500 a 4.000 c/h 

- Maquina de costura semi-automatica 
Formato- 7,5 x 9 ate 26,5 x 35,5 em 
Velocidade- 95 a 100 cadernos/min. 
Alimenta~iio - semi-automatica. 

- Ampliador Automatico 
Formato - 24 x 30 
Focagem automatica sobre 4 objetivas 
Fonte luminosa - xenon (estabilizada eletronicamente) 
FotOmetro digital de 2 a 6 canais - leitura de densidade 

minima e maxima com filtro ou sem filtro 
Computador logarftimo 
Programa~ao p/reticulagem direta, positiva e sele~ao em 

tom continuo. 

- Ampliador Vertical 
Formato - 24 x 30 
Fonte luminosa xenon 
Porta objetiva com torre m6vel 
Dispositive porta-filtros. 

- Maquina de Dobrar 
Formato maximo - 64 x 88 em 
Minimo: s6 paralelas - 1 5 x 20 

2 cruzadas - 1 5 x 20 
3 cruzadas - 20 x 30 

Margeador: rotary (continuo) ou a folha plana. 

V. Ao Governo brasileiro cabera: 

1 - Embalar, transportar e promover desembara~o al
fandegario do equipamento, previsto no item IV 
deste Ajuste, arcando com as despesas decorren
tes; 

2 - montar o equipamento no Centro; 



3 fornecer pec,:as de reposic,:ao; 

4 arcar com as despesas de coordenac,:ao das opera
c,:oes mencionadas nos itens 1, 2, e 3 deste artigo; 

5 - custear o treinamento na ltalia de 1 2 tecnicos
instrutores brasileiros, atraves da participac,:ao em 
curso, com durac,:ao de 16 semanas, no Institute 
de Artes Graficas Rizzoli de Milao; 

6 - financiar o treinamento adicional, por urn periodo 
de 8 (oito) semanas, de 4 tecnicos-instrutores bra
sileiros no Institute de Artes Graficas Rizzoli. 

VI. 0 montante das contribuic,:oes brasileiras equivale-
ra, aproximadamente, a Lit. 400.000.000. 

VII. Com vistas a melhor execuc,:ao do presente Ajuste, 
os dais Governos assegurarao os privilegios e imunidades 
previstos no Acord a Basico de Cooperac,:ao Tecnica, bern 
como no acordo, par troca de notas, sabre norm as inter
pretativas para a aplicac,:aodos Artigos VIe VIII do referido 
Acord a Basic a, celebrado em 1 8 de novembro de 1 9 7 7. 

VIII. A execuc,:ao do presente projeto sera objeto de urn 
contra to a ser celebrado entre as duas entidades executo
ras, anteriormente mencionadas, o qual sera submetido a 
apreciac,:ao das competentes autoridades governamen
tais. 

Caso o Govern ada Republica Federativa do Brasil cancer
de com as propostas contidas nos itens I e VIII, esta Nota e 
a de resposta de Vossa Excelilncia, em que se ex pre sse a 
concordilncia de seu Governo, constituirao urn Ajuste en
tre os nossos do is Governos, a entrar em vigor na data da 
Nota de resposta de Vossa Excelilncia. 

Perm ita-me, Senhor Ministro, apresentar os protestos da 
minha mais alta considerac,:ao". 

2. Em resposta, informo Vossa Excelilncia de que aGo
verna brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a 
constituit urn Ajuste entre os nossos dais Governos, a en
trar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceliln
cia os protestos da minha perfeita estima e distinta consi
derac;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

constituida a associa~ao Iatino· 
americana de integra~ao 

Tratado de Montevldiu 1980, entre os Governos da Ar
gentina, Bolivia, Brasil, ColOmbia, Chile, Equador, Mixi
co, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, assinado em 
Montevidiu, em 12 de agosto de 1980, palos Chancele
res argentino, Carlos Washington Pastor, boliviano, Ja
vier Cerruto Calder6n, brasileiro, Ramiro Saraiva Guerrei
ro, colombiano, Diego Urige Vargas, chileno, Rani Rojas 
Galdames, equatoriano, Gerrntmico Salgado, mexicano, 
Jorge de Ia Vega Dominguez, paraguaio, Alberto Noguis, 
peruano, Javier Arias Stella, uruguaio, Adolfo Folie Marti
nez, e venezuelano, Oswaldo Plliez Pumar, para constitui
~Ao da Associa~Ao Latino-Americana de lntegra~Ao (ALA
Oil. 

OS GOVERNOS da Republica Argentina, da Republica da 
Bolivia, da Republica Federativa do Brasil, da Republica da 
ColOmbia, da Republica do Chile, da Republica do Equa
dor, dos Estados Unidos Mexicanos, da Republica do Para
guai, da Republica do Peru, da Republica Oriental do Uru
guai e da Republica da Venezuela, 

ANIMADOS do prop6sito de fortalecer as lac;:os de amiza
de e solid;uiedade entre seus povos. 

PERSUADIDOS de que a integrac,:ao econOmica regional 
constitui urn dos principais meios para que os pafses da 
America Latina possam acelerar seu processo de desen
volvimento econOmico e social, de forma a assegurar urn 
melhor nfvel de vida para seus povos. 

DECIDIDOS a renovar o processo de integrac;:ao latina
americana e a estabelecer objetivos e mecanismos com
patfveis com a realidade da regiao. 

SEGUROS de que a contribuic,:ao desse processo requer o 
aproveitamentoda experiilncia positiva, colhida na aplica
c;:ao do Tratado de Montevideu, de 18 de fevereiro de 
1960. 

CONSCIENTES de que e necessaria assegurar urn trata
mento especial para as paises de me nor desenvolvimento 
econOmic a relative. 

DISPOSTOS a impulsar o desenvolvimento de vfnculos de 
solidariedade e cooperac,:ao com outros pafses e areas de 
integrac,:ao da America Latina, como prop6sito de promo
ver urn processo corwergente que conduza ao estabeleci
mento de urn mercado comum regional. 

CONVENCIDOS da necessidade de contribuir para a ob
tenc;:ao de urn novo esquema de cooperac,:ao horizontal en
tre paises em desenvolvimento e suas areas de integra
c;:ao, inspirado nos principios do direito internacional em 
materia de desenvolvimento. 

CONSIDERANDO a decisao adotada pelas Partes Contra
tantes do Acord a Geral sabre Tarifas Aduaneirase Comer
cia, que permite a celebrac;:ao de acordos regionais au ge
rais entre pafses em desenvolvimento, com a finalidade de 
reduzir au eliminar mutua mente as entraves a seu comer
cia recfproco, 

CONV~M EM subscrever o presente Tratado, o qual subs
tituira, de acordo com as disposic;:oes nele contidas, o Tra
tado que institui a Associac;:ao Latina-Americana de Livre 
Comercio. 

capitulo I 
objativos, fun~ias a princfpios 
artigo 1. • 

Pelo presente Tratarto, as Partes Contratantes dao pros
seguimento ao processo de integrac;:ao encaminhado a 
promover o desenvolvimento econOmico-social, harmO
nica e equilibrado, da regia a e, para esse efeito, instituem 
a Associac;:ao Latina-Americana de lntegrac;:ao (doravante 
denominada "Associac;:ao"), cuja sedeea cidadede Mon
tevideu, Republica Oriental do Uruguai. 

Esse processo tera como objetivo a Iongo prazo o estabe
lecimento, em forma gradual e progressiva, de urn merca
do comum latina-americana. 
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artigo 2. • 

As normas e mecanismos do presente Tratado, bern corno 
aqueles que em seu ambito estabelec;:am os paises
membros, terao por objetivo o desenvolvimento das se
guintes fun<;:oes basicas da Associa<;:ao: a promo<;:ao ere
gula<;:ao do comercio reciproco, a complementa<;:ao eco
nOmica e o desenvolvimento das a<;:oes de coopera<;:ao 
econOmica que coadjuvem a amplia<;:ao dos mercados. 

artigo 3. • 

Na aplica<;:ao do presente Tratado e na evolu<;:ao para seu 
objetivo final, os paises-membros levarao em conta os se
guintes principios: 

a) Pluralismo, sustentado na vontade dos paises
membros para sua integra<;:ao, acima da diversidade 
que em materia politica e econOmica possa existir na 
regiao; 

b) ConvergE!ncia, que se traduz na multilateraliza<;:ao pro
gress iva dos acordos de alcance parcial, atraves de ne
gocia<;:oes peri6dicas entre os paises-membros, em 
fun<;:ao do estabelecimento do mercado comum latino
americano; 

c) Flexibilidade, caracterizada pela capacidade para per
mitir a celebra<;:ao de acordos de alcance parcial, regu
lada em forma compativel com a consecu<;:ao progres
siva de sua convergE!ncia e pelo fortalecimento dos 
vinculos de integra<;:ao; 

d) Tratamentos diferenciais, estabelecidos na forma que 
em cada caso se determine, tanto nos mecanismos de 
alcance regional como nos de alcance parcial, com ba
se em trE!s categorias de paises, que se integrarao le
vando em conta suas caracteristicas econOmico
estruturais. Esses tratamentos seraoaplicados em de
terminada magnitude aos paises de desenvolvimento 
medio e de maneira rna is favoravel aos paises de me
nor desenvolvimento econOmico relative; e 

e) Multiple, para possibilitar distintas formas de ajustes 
entre os paises-membros, em harmonia com os objeti
vos e fun<;:oes do processo de integra<;:ao, utilizandoto
dos os instrumentos capazes de dinamizare ampliaros 
mercados a nivel regional. 

capitulo II 
mecanismos 
artigo 4. • 

Para o cumprimento das fun<;:oes basicas da Associa<;:ao, 
estabelecidas pelo artigo 2. o do presente Tratado, os 
paises-membros estabelecem uma area de prefer!lncias 
econOmicas, composta por uma prefer!lncia tarifaria re
gional, por acordos de alcance regional e por acordos deal
cance parcial. 

sa~io primeira - preferincia tarifliria regional 
artigo 5. • 

Os paises-membros outorgar-se-ao reciprocamente uma 
prefer!lncia tarifaria regional que sera aplicada com refe
r!lncia ao nivel que vigore para terceiros paises e se sujeita
ra a regulamenta<;:ao correspondente. 
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se~iio segunda - acordos de alcance regional 
artigo 6. • 

Os acordos de alcance regional sao aqueles dos quais par
ticipam todos os paises-membros. 

Celebrar-se-ao no ambito dos objetivos e disposi<;:oes do 
presente Tratado e poderao referir-se as materias e com
preender os instrumentos previstos para os acordos deal
cance parcial estabelecidos na se<;:ao terce ira do presente 
capitulo. 

se~iio terceira - acordos de alcance parcial 
artigo 7. • 

Os acordos de alcance parcial saoaqueles de cuja celebra
<;:ao nao participa a totalidade dos paises-membros e pro
penderao a criar as condi<;:oes necessarias para aprofun
dar o processo de integra<;:ao regional, atraves de sua pro
gressiva multilateraliza<;:ao. 

Os direitos e obriga<;:oes que forem estabelecidos nos 
acordos de alcance parcial regerao exclusivamente para 
os paises-membros que os subscrevam ou que a eles adi
ram. 

artigo 8. • 

Os acordos de alcance parcial poderao ser comerciais, de 
complementa<;:ao econOmica, agropecuarios, de promo
<;:ao do comercio ou adotar outras modalidades, em con
formidade com o artigo 1 4 do presente Tratado. 

artigo 9. • 

Os acordos de alcance parcial reger-se-ao pelas seguintes 
normas gerais: 

a) Deverao estar abertos a adesao, previa negocia<;:ao, 
dos demais paises-membros; 

b) Deverao conter clausulas que propiciem a converg!ln
cia, a fim de que seus beneficios alcancem a todos os 
paises-membros; 

c) Poderao conter clausulas que propiciem a converg!ln
cia com outros paises latino-americanos, em confor
midade com os mecanismos estabelecidos no presen
te Tratado; 

d) Conterao tratamentos diferenciais em funcao das tr!ls 
categorias de paises reconhecidas pelo pr~sente Tra
tado, cujas formas de aplica<;:ao serao determinada~ 
em cada acordo, bern como procedimentos de nego
cia<;:ao para sua revisao peri6dica, a pedidode qualquer 
pais-membro que se considere prejudicado; 

e) A desgrava<;:ao podera realizar-se para os mesmos pro
dutos ou subposi<;:oes tarifarias e com base em uma re
du<;:ao percentual referente aos gravames aplicados a 
importa<;:ao originaria dos paises nao participantes; 

f) Deverao ter um prazo minima de um a no de dura<;:iio; e 

g) Poderao conter, entre outras, normas especificas em 
materia de origem, clausulas de salva-guarda, restri
<;:oes nao-tarifarias, retirada de concessoes, renego
cia<;:iio de concessoes, denuncia, coordena<;:ao e har
moniza<;:ao de politicas. No caso de que essas normas 
especificas nao tenham sido adotadas, serao levadas 
·em conta as disposi<;:oes de alcance geral que os 



paises-membros estabele<;:am sabre as respectivas 
materias. 

artigo 10 

Os acordos comerciais t~m porfinalidade exclusiva a pro
mo<;:iio do comercio entre os paises-membros, e estarao 
sujeitos as normas especificas que forem estabelecidas 
para esse efeito. 

artigo 11 

Os ajustes de complementa<;:iio econOmic a t~m par finali
dade, entre outras, promover o maximo aproveitamento 
dos fatores da produ<;:iio, estimular a complementa<;:iio 
econOmica, assegurar condi<;:oes equitativas de concor
r~ncia, facilitar o acesso dos produtos ao mercado inter
nacional e impulsar o desenvolvimento equilibrado e har
mOnica dos paises-membros. 

Estes ajustes estariio sujeitos as normas especfficas que 
forem estabelecidas para esses efeitos. 

artigo 12 

Os acordos agropecuarios t~m por finalidade fomentar e 
regular o comercio agropecuario intra-regional. Devem 
contemplar elementos de flexibilidade que levem em con
ta as caracteristicas s6cio-econ0micas da produ<;:iio dos 
paises participantes. Estes acordos poderao referir-se a 
produtos especificos ou a grupos de produtos e poderao 
basear-se em concessoes temporarias, estacionais, por 
quotas au mistas ou em contratos entre organismos esta
tais ou para-estatais. Estarao sujeitos as normas especffi
cas que forem estabelecidas para esses efeitos. 

artigo 13 

Os acordos de promo<;:iio do comercio referir-se-ao a ma
terias nao-tarifarias e tenderao a promover as correntes 
intra-regionais de comercio. Estariio sujeitos as normas 
especificas que forem estabelecidas para esses efeitos. 

artigo 14 

Os paises-membros poderao estabelecer, atraves das re
gulamenta<;:oes correspondentes, normas especificas pa
ra a celebra<;:iio de outras modalidades de acordos de al
cance parcial. 

Para esse efeito,levarao em conta, entre outras materias, 
a coopera<;:iio cientifica e tecnol6gica, a promo<;:iio do tu
rismo e a preserva<;:iio do meio ambiente. 

capitulo Ill 
sistema de apoio aos paises de menor 
desenvolvimento econOmico relativo 
artigo 15 

Os paises-membros estabelecerao condi<;:oes favoraveis 
para a participa<;:iio dos pafses de me nor desenvolvimento 
econ9mico relative no processo de integra<;:iio econOmi
ca, baseando-se nos princfpios da nao-reciprocidade e da 
coopera<;:iio comunitaria. 

artigo 16 

Como prop6sito de assegurar-lhes urn tratamento prefe-

rencial efetivo, os paises-membros estabelecerao a aber
tura dos mercados, bern como concertarao programas e 
outras modalidades especificas de coopera<;:iio. 

artigo 17 

As a<;:oes em favor dos paises de menor desenolvimento 
econOmico relative serao concretiza.das atraves de acor
dos de alcance regional e acordos de alcance parcial. 

A fim de assegurar a eficacia de tais acordos, os paises
membros deverao formalizar normas negociadas, vincu
ladas a preserva<;:ao das preferencias, a elimina<;:ao das 
restri<;:oes nao-tarifarias e a aplica<;:ao de clausulas de sal
vaguarda em caso justificados. 

se~io primeira - acordos de alcance regional 
artigo 18 

Os paises-membros aprovarao para cada pais de menor 
desenvolvimento econOmico relative listas negociadas de 
produtos, preferentemente industrials, originarios de ca
da pais de menor desenvolvimento econOmico relative, 
para os quais sera acordada, sem reciprocidade, a elim!na
<;:ao total de gravames aduaneiros e demais restri<;:oes por 
parte de todos os demais paises da Associa<;:ao. 

Os paises-membros estabelecerao os procedimentos ne
cessaries para alcan<;:ar a amplia<;:ao progressiva das res
pectivas listas de abertura, podendo realizar as negocia
<;:oes correspondentes quando o julguem conveniente. 

Procurarao, outrossim, estabelecer mecanismoseficazes 
de compensa<;:ao para os efeitos negatives que incidam 
sabre o comercio intra-regional dos paises mediterraneos 
de me nor desenvolvimento econOmico relative. 

se~iio segunda - acordos de alcance parcial 
artigo 19 

Os acotdos de alcance parcial que os parses de me nor de
senvolvimento econOmico relative negociem com os de
rna is paises-membros ajustar-se-ao, no que for pertinen
te, as disposi<;:oes previstas nos artigos 8. 0 e 9. 0 do pre
sente Tratado. 

artigo 20 

A fim de promoveruma efetiva coopera<;:ao coletiva em fa
vor dos paises de me nor desenvolvimento econOmico re
lative, os paises-membros negociarao, com cada urn de
les, Programas Especiais de Coopera<;:ao. 

artigo 21 

Os paises-membros poderao estabelecer programas e 
a<;:oes de coopera<;:ao nas areas de pre-inversao, financia
mento e tecnologia, destinados fundamentalmente a 
prestar apoio aos pafsesde menor desenvolvimento eco
nOmico relative e, entre eles, especialmente aos paises 
mediterraneos, para facilitar o aproveitamento das des
grava<;:oes tarifarias. 

artigo 22 

Sem prejufzo do disposto nos artigos precedentes, pode-
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rao ser estabelecidos, no ambito dos tratamentos em fa
vor dos paises de men or desenvolvimento econOmico re
lative, a9oes de coopera9ao coletiva e parcial que con
templem mecanismos eficazes, destinados a compensar 
a situac;:ao desvantajosa com que a Bolivia e Paraguai se 
defrontam em virtude de sua mediterraneidade. 

Sempre que, na prefer~ncia tarifaria regional, a que sere
f ere o artigo 5. o do presente Tratado, sejam adotados cri
terios de gradualidade no tempo, procurar-se-a preservar 
as margens outorgadas em favor dos paises mediterra
neos, atraves de desgravac;:oes acumulativas. 

Procurar-se-a, outrossim, estabelecer f6rmulas de com
pensac;:ao, tanto na prefer~ncia tarifaria regional, quando 
esta seja aprofundada, como nos acordos de alcance re
gional e parcial. 

artigo 23 

Os paises-membros procurarao outorgar facilidades para 
o estabelecimento, em seus territ6rios, de zonas, dep6si
tos ou portos francos e outras facilidades administrativas 
de transito internacional, em favor dos paises mediterra
neos. 

capitulo IV 
convergencia e coopera~ao com outros paises e areas de 
integra~iio econ6mica da america latina 
artigo 24 

Os paises-membros poderao estabelecer regimes de as
sociacao ou de vinculacao multilateral que propiciem a 
conv~rg~ncia com outr~s paises e areas de integrac;:ao 
econOmica da America Latina, incluindoa possibilidade de 
acordar com esses paises ou areas o estabelecimento de 
uma prefer~ncia tarifaria latina-americana. 

Os paises-membros regulamentarao oportunamente as 
caracteristicas que esses regimes deverao ter. 

artigo 25 

Os paises-membros poderao, outrossim, celebrar acor
dos de alcance parcial com outros paises e areas de inte
grac;:ao econOmica da America Latina, de acordo com as 
diversas modalidades previstas na sec;:ao terce ira do capi
tulo II do presente Tratado e nos termos das respectivas 
disposic;:oes regulamentares. 

Sem prejuizo do que precede, estes acordos estarao sujei
tos as seguintes normas: 

a) As concessoes que os paises-membros participantes 
outorguem nao serao extensivas aos demais paises
membros, salvoaos paisesde menordesenvolvimento 
econOmico relativo; 

b) Quando urn pais-membra inclua produtos ja negocia
dos em acordos parciais com outros paises-membros, 
as concessoes que outorgue poderao ser superiores as 
acordadas com aqueles, caso em que serao realizadas 
consultas com os paises-membros afetados, a fim de 
que sejam encontradas soluc;:oes mutua mente satisfa
t6rias, salvo se, nos respectivos acordos parciais, te-
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nham sido pactuadas clausulas de extensao automati
ca ou de renuncia as prefer~ncias incluidas nos acor
dos parciais a que se refere o presente artigo; e 

c) Deverao ser apreciados multilateralmente pelos 
pafses-membros, no Com it~ de Representantes, a fim 
de que o alcance dos acordos pactuados seja conheci
do e a participac;:ao de outros paises-membros nos 
mesmos seja facilitada. 

capitulo V 
coopera~iio com outras areas de integra~ao econ6mica 
artigo 26 

Os paises-membros realizarao as ac;:oes necessarias para 
estabelecer e desenvolver vinculos de solidariedade e 
cooperac;:ao com outras areas de integrac;:ao fora da Ame
rica Latina, atraves da participac;:ao da Associac;:ao nos 
programas que forem realizados a nivel internacional em 
materia de cooperac;:ao horizontal, em execuc;:ao dos prin
cipios normativos e compromissos assumidos no contex
to da Declarac;:ao e Plano de Ac;:ao para a obtenc;:ao de urn a 
Nova Ordem EconOmica lnternacional e da Carta dos Di
reitos e Deveres EconOmicos dos Estados. 

0 Comit~ adotara as medidas adequadas para facilitar o 
cumprimento dos objetivos assinalados. 

artigo 27 

Os paises-membros poderao, outrossim, celebrar acor
dos de alcance parcial com outros paises em desenvolvi
mento ou respectivas areas de integrac;:aoeconOmica fora 
da America Latina, de acordo com as diversas modalida
des previstas na sec;:ao terce ira do capitulo II do presente 
Tratado enos termos das respectivas disposic;:oes regula
menta res. 

Sem prejuizo do que precede, estes acordos estarao sujei
tos as seguintes normas: 

a) As concessoes que outorguem os paises-membros 
que deles participem niio serao extensivas aos demais 
paises-membros, salvo aos paises de me nor desenvol
vimento econOmico relativo; 

b) Quando forem incluidos produtos ja negociados com 
outros paises-membros em acordos de alcance par
cial, as concessoes que se outorguem nao poderao ser 
superiores as acordadas com aqueles e, se o forem, se
rao estendidas automaticamente a esses parses; e 

c) Devera ser declarada sua compatibilidade com os 
compromissos contraidos pelos paises-membros no 
ambito do presente Tratado e de acordo com os incisos 
a) e b) do presente artigo. 

capitulo VI 
organiza~ao institucional 
artigo 28 

Sao 6rgaos politicos da Associac;:ao: 

a) 0 Conself-)o de Ministros das Relac;:oes Exteriores (de
nominado, neste Tratado, "Conselho"); 



b) A ConferE!ncia de Avalia9iio e ConvergE!ncia (denomi
nada, neste Tratado, "ConferE!ncia"); e 

c) 0 Com it/! de Representantes (denominado, neste Tra
tado, "Comite"). 

artigo 29 

0 6rgiiotecnicoda Associa9aoe a Secretaria-Geral (deno
minada, neste Tratado, "Secretaria"). 

artigo 30 

0 Conselho eo 6rgao supremo da Associa9aoe adotara as 
decisoes que correspondam a condu9ao polftica superior 
do processo de integra9ao econOmica. 

0 Conselho tera as seguintes atribui9oes: 

a) Ditar normas gerais tendentes ao melhor cumprimento 
dos Objetivos da Associa9ao, bem como ao desenvol
vimento harmOnica do processo de integra9ao; 

b) Examinar o resultado das tarefas realizadas pela Asso
cia9iio; 

c) Adotar medidas corretivas de alcance multilateral, de 
acordo com as recomenda9oes adotadas pela Confe
rE!ncia nos t.ermos do artigo 33, inciso a), do presente 
Tratado; 

d) Estabelecer as diretrizes as quais os demais 6rgaos da 
Associa9ao deverao ajustar seus trabalhos; 

e) Fixar as normas basicas que regulem as relacoes da 
Associa9ao com outras associa9oes regionai~, orga
nismos ou entidades internacionais; 

f) Revisar e atualizar as normas basicas que regulem os 
acordos de convergE!ncia e coopera9ao com outros 
paises em desenvolvimento e as respectivas areas de 
integra9ao econOmica; 

g) Tomar conhecimento dos assuntos que I he ten ham si
do elevados pelos outros 6rgaos politicos e resolve
los; 

h) Delegar aos demais 6rgiios politicos a faculdade de ta
mar decisoes em materias especificas, destinadas a 
permitir o melhor cumprimento dos objetivos da Asso
cia9iio; 

i) Aceitar a adesiio de novas paises-membros; 

j) Acordar emendas e acrescimos ao Tratado, nos termos 
do artigo 61; 

k) Designar o Secretario-Geral; e 

I) Estabelecer seu pr6prio Regulamento. 

artigo 31 

0 Conselho sera constiturdo pelos Ministros das Relacoes 
Exteriores dos parses-membros. Nao obstante, qua~do, 

em algum pafs-membro, a competencia dos assuntos de 
integra9aoestiver atriburda a um Ministro ou Secreti1rio de 
Estado distinto do Ministro das Rela9oes Exteriores, o 
pars-membra podera estar representado no Conselho, 
com pi enos poderes, pelo Ministro ou pelo Secreta rio res
pectivo. 

artigo 32 

0 Conselho celebrara sessoes e tamara decisoes com a 
presen9a da totalidade dos parses-membros. 

0 Conselho celebrara reunioes por convoca9ao do Comi
te. 

artigo 33 

A Conferencia tera as seguintes atribui9oes: 

a) Examinar o funcionamento do processo de integra9ao 
em todos os seus aspectos e a convergencia dos acor
dos de alcance parcial, atraves de sua multilateraliza-
9iio progressiva, bem como recomendarao Conselhoa 
ado9ao de medidas corretivas de alcance multilateral; 

b) Prom over a9oes de maior alcance em materia de inte
gra9ao econOmica; 

c) Efetuar revisoes peri6dicas da aplica9ao dos trata
mentos diferenciais, que levem em considera9ao nao
somente a evolucao da estrutura econOmica dos par
sese, por conseg.uinte, seu grau de desenvolvimento, 
mas tambem o aproveitamento efetivo, pelos parses 
beneficiarios, do tratamento diferencial aplicado, bem 
como dos procedimentos que procurem o aperfei9oa
mento na aplica9ao desses tratamentos; 

d) Avaliar os resultados do sistema de apoio aos paises de 
menor desenvolvimento econOmico relativo e adotar 
medidas para sua aplica9ao mais efetiva; 

e) Realizar as negocia9oes multilaterais para o estabele
cimento e aprofundamento da preferencia tarifaria re
gional; 

f) Propiciar a negocia9ao e celebra9ao de acordos de al
cance regional dos quais participem todos os parses
membros e que se refiram a qualquer materia objeto do 
presente Tratado, conforme ao disposto no artigo 6. o; 

g) Cumprir com as tarefas que lhe encomende o Conse
lho; 

h) Encarregar a Secreta ria os estudos que estime conve
nientes; e 

i) Aprovar seu pr6prio Regulamento. 

artigo 34 

A Conferencia sera integrada por Plenipotenciarios dos 
parses-membros. 

A Conferencia reunir-se-a cad a tres a nos em sessiio ordi
naria, por convoca9iio do Co mite, em forma extraordina-
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ria, nas demais oportunidades em que este a convoque, a 
fim de tratar assuntos especfficos de sua competllncia. 

A Conferllncia realizara sessoes e tomara decisoes com a 
presen<;:a de todos os paises-membros. 

artigo 35 

0 Comitll eo Orgao permanente da Associa<;:iio e tera as 
seguintes atribui<;:oes e obriga<;:oes: 

a) Promover a celebra<;:iio de acordos de alcance regio
nal, nos termos do artigo 6. 0 do presente Tratado e, 
com essa finalidade, convocar reunioes governamen
tais, pelo me nos uma vez por a no, como prop6sito de: 

I) Dar continuidade as atividades do novo processo de in
tegra<;:iio; 

II) Ava liar e orientar o funcionamento do processo; 

Ill) Analisar e promover medidas para a obten<;:iio de me
canismos mais avan<;:ados de integra<;:iio; e 

IV) Empreender negocia<;:oes setoriais ou multissetoriais 
com a participa<;:iio de todos os pafses-membros, para 
celebra<;:iio de acordos de alcance regional que se refi
ram basicamente a desgrava<;:oes tarifarias. 

b) Adotar as medidas necessarias para a execu<;:iio do 
presente Tratado e de todas as suas normas comple
mentares; 

c) Regulamentar o presente Tratado; 

d) Cumprir com as tarefas que o Conselho e a Conferlln
cia lhe encomendem; 

e) Aprovar o programa anual de trabalhos da Associa<;:iio 
e seu or<;:amento anual; 

f) Fixar as contribui<;:oes dos paises-membros ao or<;:a
mento da Associa<;:iio; 

g) Aprovar, por proposta do Secretario-Geral, a estrutura 
da Secretaria; 

h) Convocar o Conselho e a Conferllncia; 

i) Representar a Associa<;:iio ante terceiros paises; 

j) Encomendar estudos a Secreta ria; 

k) Formular recomenda<;:oes ao Conselho e a Conferlln
cia; 

I) Apresentar relat6rios ao Conselho sobre suas ativida
des; 

m) Propor f6rmulas para resolver as questoes apresenta
das pelos paises-membros, quando for alegada a inob
servancia de algumas das normas ou principios do pre
sente Tratado; 

n) Apreciar multilateralmente os acordos parciais que ce-
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lebrem os paises nos termos do artigo 25 do presente 
Tratado; 

n') Declarar a compatibilidade dos acordos parciais que 
forem celebrados pelos paises-membros nos termos 
do artigo 27 do presente Tratado; 

o) Criar 6rgaos auxiliares; 

p) Aprovar seu pr6prio Regulamento; e 

q) A tender aos assuntos de interesse comum que naose
jam da competllncia dos outros 6rgaos da Associa<;:iio. 

artigo 36 

0 Comitll sera constituido porum Representante Perma
nente de cad a pais-membro com dire ito a um voto. 

Cada Representante Permanente tera um Suplente. 

artigo 37 

0 Comitll realizara sessoes e adotara resolu<;:oes com a 
presen<;:a de Representantes de dois ter<;:os dos paises
membros. 

artigo 38 

A Secretaria sera dirigida porum Secretario-Geral e sera 
composta por pessoal tecnico e administrative. 

0 Secretario-Geral exercera seu cargo porum perfodo de 
trlls a nos e podera ser reeleito por outro periodo igual. 

0 Secretario-Geral exercera suas fun<;:oes junto a todos os 
6rgaos politicos da Associa<;:iio. 

A Secreta ria tera as seguintes fun<;:oes: 

a) Formular, atraves do Comitll, propostas aos 6rgaos 
competentes da Associa<;:iio, orientadas a melhor con
secu<;:iio dos objetivos e ao cumprimento das fun<;:oes 
da Associa<;:iio; 

b) Realizar os estudos necessaries para o cumprimento 
de suas fun<;:oes tecnicas e os que I he forem encomen
dados pelo Conselho, pela Conferllncia e pelo Comitll, 
bem como desenvolver as demais atividades previstas 
no programa anual de trabalhos; 

c) Realizar estudos e gestoes destinadas a propor aos 
pafses-membros, atraves de suas Representa<;:oes 
Permanentes, a celebra<;:iio de acordos previstos pelo 
presente Tratado, em conformidade com as orienta
<;:Oes fixadas pelo Conselho e pela Conferllncia; 

d) Representar a associa<;:iio ante organismos e entida
des internacionais decaratereconOmico, como prop6-
sito de tratar assuntos de interesse comum; 

e) Administrar o patrimOnio da Associa<;:iio e representa
la, para esse efeito, em atos e contratos de direito pu
blico e privado; 



f) Solicitar o assessoramento tl§cnico e a colabora<;:ao de 
pessoas e de organismos nacionais e internacionais; 

g) Propor ao Comit€1 a cria<;:ao de 6rgaos auxiliares; 

h) Processar e fornecer aos paises-membros, em forma 
sistematica e atualizada, as informa<;:oes estatisticase 
sobre regimes de regula<;:ao do comercio exterior dos 
paises-membros, que facilitem a prepara<;:1io e realiza
<;:ao de negocia<;:oes no ambito dos diversos mecanis
mos da Associa<;:ao e o posterior aproveitamento das 
respectivas concessoes; 

i) Analisar, por iniciativa pr6pria, para todos os paises, ou 
a pedido do Comit€1, o cumprimento dos compromis
sos acordados e avaliar as disposi<;:oes legais dos 
paises-membros que alterem, direta ou indiretamente, 
as concessoes pactuadas; 

j) Convocar as reunioes dos 6rgaos auxiliares nao gover
namentais e coordenar seu funcionamento; 

k) Realizar avalia<;:oes peri6dicas do andamento do pro
cesso de integra<;:ao e acompanhar permanentemente 
as atividades empreendidas pel a Associa<;:ao, bern co
moos compromissos dos acordos alcan<;:ados em seu 
ambito; 

I) Organizare colocarem funcionamento uma Unidadede 
Promo<;:ao Economica para os paises de men or desen
volvimento economico relativo e realizar gestoes para 
a obten<;:ao de recursos tl§cnicos e financeiros, bern co
mo estudos e projetos para o cumprimento do progra
ma de promo<;:ao. Elaborar, outrossim, urn relat6rio 
anual sobre o aproveitamento do sistema de apoio aos 
paises de menor desenvolvimento economico relati
vo; 

m) Preparar o or<;:amento de despesas da Associa<;:ao, 
para sua aprova<;:ao pelo Comite, bern como as ulterio
res reformas necessarias; 

n) Preparare apresentar ao Co mite os projetos de progra
mas anuais de trabalho; 

n') Contratar, admitir e prescindir do pessoal tl§cnico e 
administrative, de acordo com as normas que regula
mentem sua estrutura; 

o) Cumprir com o solicitado por qualquer 6rgao politico 
da Associa<;:ao; e 

p) Apresentar anualmente ao Comitll urn relat6rio sobre 
os resultados da aplica<;:ao do presente Tratado e das 

disposi<;:oes juridicas que dele derivem. 

artigo 39 

0 Secretario-Geral sera eleito pelo Conselho. 

artigo 40 

No desempenho de suas fun<;:oes, o titular do 6rgao tecni
co eo pessoal tl§cnico e administrative nao solicitarao nem 
receberao instru<;:oes de nenhum Governo nem de entida-

des nacionais ou internacionais. Abster-se-aode qualquer 
atitude incompativel com sua qualidade de funcion~:hios 
internacionais. 

artigo 41 

Os paises-membros comprometem-se a respeitar o cara
ter internacional das fun<;:oes do Secretario-Geral e do pes
soal da Secreta ria ou de seus peritos e consultorescontra
tados, e a abster-se de exercer sobre eles qualquer influlln
cia no desempenho de suas fun<;:oes. 

artigo 42 

Serao estabelecidos 6rgaos auxiliares de consulta, asses
soramento e apoio tl§cnico. Urn dos referidos 6rgaos sera 
integrado por funcionarios responsaveis pela politica de 
integra<;:ao dos paises-membros. 

Serao estabelecidos, outrossim, 6rgaos auxiliares de ca· 
rater consultive, integrados por representantes dos diver· 
sos setores da atividade economica de cada pais· 
membro. 

artigo 43 

0 Conselho, a Conferllncia eo Comit€1 adotarao suas deci
soes com o voto afirmativo de dois ter<;:os dos paises
membros. 

Excetuam-se desta norma geral as decisoes sobre as se
guintes matl§rias, que serao aprovadas com os do is ter<;:os 
de votos afirmativos e sem que haja voto negativo: 

a) Emendas ou acrescimos ao presente Tratado; 

b) Ado<;:ao das decisoes que correspondam a condu<;:ao 
politica superior do processo de integra<;:ao; 

c) Ado<;:ao das decisoes que formalizem o resultado das 
negocia<;:oes multilaterais para o estabelecimento eo 
aprofundamento da preferllncia tarifaria regional; 

d) Ado<;:ao das decisoes encaminhadas a multilateraliza
<;:1io, a nivel regional, dos acordos de alcance parcial; 

e) Aceita<;:ao de adesao de novos paises-membros; 

f) Regulamenta<;:ao das normas do Tratado; 

g) Determina<;:ao das percentagens de contribui<;:oes dos 
paises-membros ao or<;:amento da Associa<;:ao; 

h) Ado<;:ao de medidas corretivas que surjam das avalia
<;:oes do andamento do processo de integra<;:ao; 

i) Autoriza<;:ao de urn prazo men or de cinco a nos, no que 
diz respeito a obriga<;:oes em caso de denuncia do Tra
tado; 

j) Ado<;:ao das diretrizes as quais os 6rgaos da associa<;:ao 
deverao ajustar seus trabalhos; e 

k) Fixa<;:ao das normas basicas que regulem as rela<;:oes 
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da Associa~;:iio com outras associac;:lles regionais, or
ganismos, ou entidades internacionais. 

A absten~;:iio niio significara voto negative. A ausilncia, no 
memento da vota~;:iio, sera interpretada como absten~;:iio. 

0 Conselho podera eliminar temas desta lista de exce
t;:lles, com a aprovac;:ao de do is terc;:os de votos afirmativos 
e sem que haja voto negative. 

capitulo VII 
disposi~iies gerais 
artigo 44 

As vantagens, favores, franquias, imunidades e privile
gios que os paises-membros apliquem a produtos origina
rios de ou destinados a qualquer outro pais-membro ou 
niio, por decislles ou acordos que nao estejam previstos 
no presente Tratado ou no Acordo de Cartagena, serao 
imediata e incondicionalmente estendidas aos demis 
paises-membros. 

artigo 45 

As vantagens, favores, franquias, imunidades e privile
gios ja concedidos ou que forem concedidos em virtude de 
convenios entre paises-membros ou entre estes e tercei
ros parses, a fim de facilitar o trafico fronteiri~;:o, rf;lgerao 
exclusivamente para os paises que o subscrevam ou os te
n ham subscrito. 

artigo 46 

Em materia de impastos, taxas e outros gravames inter
nos, os produtos originarios do territ6rio de um pais
membra gozariio no territ6rio dos demais paises
membros de um tratamento niio me nos favoravel do que o 
tratamento que se aplique a produtos similares nacionais. 

Os paises-membros adotariio as providencias que, em 
conformidade com suas respectivas Constitui~;:lles Nacio
nais, forem necessarias para dar cumprimento a disposi
~;:iio precedente. 

artigo 47 

No caso de produtos incluidos na preferilncia regional ou 
em acordos de alcance regional ou parcial, que nao forem 
produzidos ou nao se produzam em quantidades substan
ciais em seu territ6rio, cada pais-membro tratara de evitar 
que os tributos ou outras medidas internas, que se apli
quem, acarretem a anula~;:iio ou redu~;:iio de qualquer con
cessiio ou vantagem obtida por qualquer pais-membro, 
como resultado das negocia~;:lles respectivas. 

Se um pais-membro se considerar prejudicado pelas medi
das mencionadas no paragrafo anterior, podera recorrer 
ao Co mite como prop6sito de que seja examinada a situa
~;:iio apresentada e sejam formuladas as recomendac;:lles 
que correspondam. 

artigo 48 

Os capita is procedentes dos paises-membros da Associa
c;:iio gozariio no territ6rio dos outros pafses-membros de 
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um tratamento nao me nos favoravel do que o tratamento 
que se concede aos capita is provenientes de qualquer ou
tro pais nilo membra, sem prejuizo do previsto nos acor
dos que os paises-membros possam celebrar nesta mate
ria, nos termos do presente Tratado. 

artigo 49 

Os paises-membros poderiio estabelecer normas comple
mentares de politica comercial que regulem, entre outras 
materias, a aplica~;:iio de restric;:lles nao-tarifarias, o regi
me de origem, a ado~;:ao de clausulas de salvaguarda, os 
regimes de fomento as exporta~;:lles eo tratico fronteiric;:o. 

artigo 50 

Nenhuma disposic;:iio do presente Tratado sera interpreta
da como impedimenta a adoc;:iio e ao cumprimento de me
didas destinadas a: 

a) Protec;:iio da moral publica; 

b) Aplica~;:iio de leis e regulamentos de seguran~;:a; 

c) Regulac;:iio das importac;:lles ou exporta~;:lles de armas, 
muni~;:lles e outros materiais de guerra e, em circuns
tilncias excepcionais, de todos os demais artigos mili
tares; 

d) Protec;:iio da vida a saude das pessoas, dos anima is e 
dos vegetais; 

e) lmporta~;:iio e exporta~;:iio de ouro e prata metalicos; 

f) Protec;:iio do patrimOnio nacional de valor artistico, his
t6rico ou arqueol6gico; e 

g) Exporta~;:iio, utilizac;:aoe consumode materia is nuclea
res, produtos radioativos ou qualquer outro material 
utilizavel no desenvolvimento ou aproveitamento da 
energia nuclear. 

artigo 51 

Os produtos importados ou exportados por um pais-
. membro gozarao de liberdade de trilnsito dentrodo territ6-
rio dos demais paises-membros e estariio sujeitos' exclusi
vamente ao pagamento das taxas normalmente aplica
veis a prestac;:iio de servi~;:os. 

capitulo VIII 
personalidade juridica, imunidades e privil6gios 
artigo 52 

A Associat;:iio gozara de completa personalidde juridicae, 
em especial, de capacidade para: 

a) Contratar; 

b) Adquirir os bens m6veis e im6veis indispensaveis a 
realizac;:iio de seus objetivos e dispor dos mesmos; 

c) Demandar em juizo; e 



d) Conservarfundos em qualquer moeda e fazer as trans
fer~ncias necessaries. 

artigo 53 

05 Representantes e demais funcionarios diplomaticos 
dos paises-membros, acreditados junto a Associa~ao, 
bern como os funcionarios e assessores internacionais da 
Associa~ao, gozarao, no territOrio dos paises-membros, 
das imunidadese privih~gios diplomaticos e outros, neces
saries ao exercicio de suas fun~oes. 

Os paises-membros se comprometem a celebrar, no mais 
breve prazo possivel, urn acordo destinado a regula men
taro disposto no paragrafo anterior, no qual serao defini
dos esses privilegios e imunidades. 

A Associa~ao celebrara urn acordo como Governo daRe
publica Oriental do Uruguai, a fim de precisar os privilegios 
e imunidades de que gozarao a Associa~ao, seus Orgaos e 
seus funcionarios e assessores internacionais. 

artigo 54 

A personalidade juridica da Associa~ao Latina-Americana 
de Livre Comercio, estabelecida pelo Tratado de Montevi
deu, subscrito em 18 de fevereiro de 1960, continuara, 
para todos os efeitos,.na Associa~ao Latina-Americana de 
lntegra~ao. A partir, portanto, do momenta em que entre 
em vigor o presente Tratado, caberao a Associacao 
Latina-Americana de lntegra~ao os direitos e obriga~Oes 
da Associa~ao Latina-Americana de Livre Comercio. 

capitulo IX 
disposi~iies finais 
artigo 55 

0 presente Tratado nao podera ser assinado com reser
vas, nem estas poderiio serfeitas por ocasiao de sua ratifi
cac;:ao ou de adesao ao mesmo. 

artigo 56 

0 presente Tratado sera ratificado pelos paises signata
ries no mais curta prazo possivel. 

artigo 57 

0 presente Tratado entrara em vigor trinta dias depois do 
depOsito do terceiro instrumento de ratificacao relativa
mente aos tr~s primeiros pafses que o ratifiq~e~. Para os 
demais signataries, entrara em vigor no trigesimo dia apOs 
o depOsito do respective instrumento de ratificaciio e na 
ordem em que forem depositadas as ratifica~oes·. 

Os instrumentos de ratifica~ao serao depositados junto ao 
Governo da Republica Oriental do Uruguai, o qual comuni
cara a data de depOsito aos Governos dos Estados que te
nham assinado o presente Tratado e dos que a ele tenham 
aderijo. 

0 Governo da Republica Oriental do Uruguai notificara ao 
Governo de cada urn dos Estados signataries a data da en
trada em vigor do presente Tratado. 

artigo 58 

Depois de sua entrada em vigor, o presente Tratadoficara 
aberto a adesao dos paises latino-americanos que assim o 
solicitem. A adesao sera aceita pelo Conselho. 

0 Tratado entrara em vigor para o pais aderente trinta dias 
apOs a data de sua admissao. 

Os paises aderentes deverao colocar em vigor, nessa da
ta, os compromissos derivados da prefer~ncia tarifaria re
gional e dos acordos de alcance regional que ten ham side 
celebrados ate a data da adesao. 

artigo 59 

As disposi~oes do presente Tratado nao afetarao os direi
tos e obriga~oes resultantes de conv~nios subscritos por 
qualquer pais signatario anteriormente a entrada em vigor 
deste Tratado. 

artigo 60 

As disposi~oes do presente Tratado nao afetarao os direi
tos e obriga~oes resultantes de conv~nios subscritos por 
qualquer pais signata rio no period a compreendido entre a 
sua assinatura e o momenta da sua ratifica~ao. Para os 
paises que aderirem posteriormente como membros da 
Associa~ao, as disposi~oes deste artigo se referem aos 
convenios subscritos anteriormente a sua incorporac;:ao. 

Cad a pais-membrotomara, nao obstante, as provid~ncias 
necessarias para harmonizer as disposi~oes dos conve
nios vi gentes com os objetivos do presente Tratado. 

artigo 61 

Os paises-membros poderao introduzir emendas ou adi
~oes ao presente Tratado, as quais deverao ser formaliza
das em protocol as que entrarao em vigoruma vez ratifica
dos por todos os paises-membros e depositados os res
pectivos instrumentos, salvo se neles for estabelecido ou
tre criteria. 

artigo 62 

0 presente Tratado tara dura~ao indefinida. 

artigo 63 

0 pais-membra que desejardesligar-se do presente Trata
do dave comunicar essa intencao aos demais paises
membros em urn a das sessoes d~ Com it~. efetuando a en
trega formal do documento de denuncia junto ao referido 
Orgao, urn anoapOs a realiza~aoda comunica~ao.Formali
zada a denuncia, cessarao automaticamente, para o Go
verna denunciante, os direitos e obriga~oes correspon
dentes a sua condic;:ao de pais-membra. 

Sem prejufzo do que precede, os direitos e obriga~oes 
emergentes da prefer~ncia tarifaria regional manterao sua 
vig~ncia por mais 5 a nos, salvo se na ocasiao da denuncia 
os paises-membros acordarem o contrario. Este prazo se
ra contado a partir da data da formalizac;:ao da denuncia. 
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No que se refere aos direitos e obriga91'>es emergentes de 
acordos de alcance regional e parcial, a situa((ao do pais
membro denunciante devera ajustar-se as normas especi
ficas que tenham sido fixadas em cada acordo. Caso nao 
existam essas disposi91'>es, sera aplicada a norma geral do 
paragrafo anterior do presente artigo. 

artigo 64 

0 presente Tratado se denominara Tratado de Montevi
deu 1980. 

capitulo X 
disposi~iies transit6rias 
artigo 65 

Ate que todos as paises signataries tenham ratificado o 
presente Tratado, a partir de sua entrada em vigor pela ra
tificacao dos tres primeiros, serao aplicadas aos paises 
signataries que ainda nao o tenham feito, tanto em suas 
rela91'>es reciprocas como nas rela91'>es com as paises sig
nataries ratificantes, as disposi9oes da estrutura juridica 
do Tratado de Montevideu, de 18 de fevereiro de 1960, 
no que corresponder, e, em particular, as Resolu96es ado
tadas na Reuniao do Conselhode Ministros da Associa9ao 
Latina-Americana de Livre Comercio, celebrada em 1 2 de 
agosto de 1980. 

Estas disposi91'>es nao continua rae sendo aplicadas as re
la91'>es entre as paises signataries que tenham ratificado o 
presente tratado e aqueles que ainda nao o ten ham feito, a 
partir de urn ana de sua entrada em vigor. 

artigo 66 

Os 6rgaos da Associa((ao Latina-Americana de Livre Co
mecio, estabelecidos pelo tratado de Montevideu, de 18 
de fevereiro de 1960, deixarao de existir a partir da entra
da em vigor do presente Tratado. 

artigo 67 

Os paises signataries nao ratificantes poderao participar 
nos 6rgaos da Associa9ao com voz e voto, se lhes for pas
sive I ou de seu interesse, ate a ratificac;:ao au vencimento 
do prazo estabelecido pelo segundo paragrafo do artigo 
65. 

artigo 68 

Serao aplicaveis aos paises signataries que ratifiquem o 
presente Tratado ap6s a sua entrada em vigor, todas as 
disposi91'>es que tenham sido aprovadas pelos 6rgaos da 
Associa((ao, atll o momenta da referida ratifica9ao. 

artigo 69 

As resolu((oes aprovadas pelo Conselho de Ministros da 
Associacao Latina-Americana de Livre Comercio, em sua 
Reuniao de 1 2 de agosto de 1980, sera a incorporadas ao 
ordenamento juridico do presente Tratado, uma vez que 
este entre em vigor. 

FEITO na cidade de Montevideu, aos doze dias do mes de 
agosto do ana de mil novencentos e oitenta, em urn origi-
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nal nos idiomas portugues e espanhol, sendo ambos as 
textos igualmente autenticos. 0 Governo da Republica 
Oriental do Uruguai sera o depositario do presente Tratado 
e enviara c6pia devidamente autenticada do mesmo aos 
Governos dos demais paises signataries aderentes. 

brasil e argentina assinam cinco ajustes 
complementares ao a'cordo de coopera~ao 

cientifica e tecnol6gica 

Ajustes Complementares ao Acord a de Cooperac;:Ao Cien
tifica e Tecnol6gica entre o Brasil e a Argentina, sabre 
Cooperac;:Ao no campo das Comunicac;:oes, no campo da 
Pesquisa Agropecuaria, no campo do Reflorestamento e 
do Direito Florestal, no campo da Metrologia, Normaliza
c;:Ao e Controle de Qualidade Industrial e sabre Pesquisa 
Cientifica e Tecno16gica, assinados, no Palacio do ltama
raty em Brasilia, em 15 de agosto de 1980, pelo Ministro 
de Estado das Relac;:O&s Exteriores, Ramiro Saraiva Guer
reiro, e pelo Embaixador argentino, Oscar Camili6n. 

AJUSTE SOBRE COOPERAt;:AO NO CAMPO DAS 
COMUNICAt;:iiES 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

ANIMADOS do desejo de desenvolver a coopera9ao cien
tifica e tecnol6gica, com base no Artigo II do Acordo de 
Coopera9ao Cientffica e Tecnol6gica, firmado em Buenos 
Aires a 17 de maio de 1980, e 

RECONHECENDO a importancia da coopera9ao no campo 
das comunica96es para promover o desenvolvimento 
econOmico e industrial, 

ACORD AM o seguinte: 

artigo I 

1. 0 Governo brasileiro designa como entidade respon
savel pela execu9ao do presente Ajuste o Ministerio das 
Comunica((6es, e o Governo argentino designa, com a 
mesma finalidade, a Secreta ria de Estado de Comunica-
91'>es. 

2. Sob coordena9ao das entidades acima referidas, fi
ca criada, no ambito da Comissao Mista de Ciencia e Tec
nologia, estabelecida de conform ida de como disposto no 
Artigo VIII do Acord a de Coopera9ao Cientifica e Tecnol6-
gica, uma Subcomissao de Comunica9oes, que tera a in
cumbencia de analisar as possibilidades de coopera((aO bi
lateral nas areas da pesquisa e do desenvolvimento tecno-
16gico e da complementa((aO industrial quanta a equipa
mentos de comunica96es, bern como no usa de sate lites 
para fins de comunicac;:oes nacionais. 

3. A Subcomissao de Cornu nica9oes sera integrada par 
representantes dos setores de comunicac;:oes, dos Minis-



terios das Relacoes Exteriores e de outras entidades direta 
ou indiretamente interessadas. 

artigo II 

1. No campo da pesquisa e do desenvolvimento tecno
l6gico, a coopera<;:ao mencionada no Artigo I sera desen
volvida como objetivo de capacitar pessoal e desenvolver 
e eleger novas tecnologias, nas areas de comuta<;:ao tem
poral, comunica<;:ao por fibra 6tica, comunica<;:ao de da
dos, novas servi<;:os, telefonia m6vel e telefonia rural. 

2. As entidades coordenarao estudos que determinem, 
para cad a tema, o ponto de partida da pesquisa, o progra
ma de atividades, a dura<;:aodostrabalhos, os compromis
sos de investimento eo program a de industrializa<;:ao. 

artigo Ill 

1 . No campo da complementa<;:ao industrial, a coopera
<;:ao mencionada no Artigo I sera desenvolvida como obje
tivo de favorecer a transferencia de tecnologias, o inter
c§mbio de partes, a complementa<;:ao de produtos e a am
plia<;:ao de mercados nas areas detelefonia, telegrafia, co
munica<;:ao de dados e radiodifusao. 

2. As entidades coordenarao estudos que determinem, 
para cada tema, as areas especfficas de coopera<;:ao, um 
sistema de intercilmbio de informa<;:oes, um metodo de 
analises dos investimentos, a necessidade e a forma de 
estudos de viabilidade eo processo de complementa<;:ao. 

artigo IV 

No campo das comunica<;:oes nacionais por meio de sateli
tes, a coopera<;:ao mencionada no Artigo I sera desenvolvi
da como objetivo da integra<;:ao de redes logrando qualida
de, seguran<;:a e economia para os servi<;:os, atraves de es
tudos que indiquem: 

a) o estado das comunica<;:oes nacionais via satelite em 
cada pais; 

b) as facilidades que oferece a cad a pais a tecnologia de 
comunica<;:oes por satelite; 

c) a possibilidade de aplica<;:ao em cada paise sua viabili
dade econOmica; 

artigo V 

1 . Para atingir os objetivos propostos, as duas entida
des submeterao ll considera<;:ao da Comissao Mista de 
Ciencia e Tecnologia, prevista no Artigo VIII do Acordo de 
Coopera<;:ao Cientifica e Tecnol6gica de 1 7 de maio de 
1 980, os resultados dos estudos realizados em decorren
cia do presents Ajuste. 

2. Cabera ainda ll supracitada Comissao Mista fazer 
recomenda.;:oes a ambos os Governos com rela.;:ao lllm
plementa.;:iio e aperfei.;:oamento das iniciativas em curso. 

artigo VI 

A concessao de visto oficial aos especialistas que se des-

loquem de um pais a outro, a isen<;:aode impostosedemais 
gravames para a importa<;:aode seu mobiliarioeobjetosde 
uso pessoal, bem como a dispensa de pagamento de im
pastos e demais gravames incidentes sobre a importa.;:iio 
ou exporta<;:ao de equipamentos e materials necessaries ll 
implementa<;:ao do presents Ajuste, serao reguladas na 
forma do disposto no Artigo V do Acordo de Coopera.;:iio 
Cientifica e Tecnol6gica. 

artigo VII 

Os especialistasque uma entidade envie ll outra manterao 
o vinculo empregaticio com a entidade de origem durante 
a sua missao, permanecendo, porem, responsaveis, pe
rante a institui<;:iio que os receba, pelo born desempenho 
de sua missao. E vedado aos especialistas dedicar-se a 
qualquer atividade distinta da missiioacordada, sem auto
riza<;:ao previa das entidades mencionadas no Artigo I. 

artigo VIII 

A entidade receptora designara especialistas nacionais 
para cola bora rem com os especialistas visitantes na exe
cu.;:ao dos programas e projetos de interesse mutuo e efe
tuara as gestoes necessarias ll utiliza<;:iio das instala.;:oes 
onde serao desenvolvidas as atividades decorrentes do 
presents Ajuste. 

artigo IX 

As entidades designadas no Artigo I apresentariio relat6-
rio anual con junto de suas atividades aos respectivos go
vernos, por intermedio de seus Ministerios das Rela.;:oes 
4teriores. 

artigo X 

0 presents Ajuste entrara em vigor na data de sua assina
tura. 

artigo XI 

0 presents Ajuste tera dura<;:iio ilimitada a menosque uma 
das Partes com unique ll outra, porvia diplomatica, sua de
cisiio de denuncia-lo. Neste caso, a denuncia surtira efeito 
seis meses ap6s a data da notifica.;:iio respectiva. 

artigo XII 

Em caso de den uncia do presents Ajuste os programas e 
projetos em execu<;:iio niio serao afetados, salvo seas Par
tes convierem de modo diferente. 

artigo XIII 

0 presents Ajuste podera ser alterado, por troca de notas, 
mediante mutuo entendimento entre as Partes, entrando 
a altera<;:iio em vigor na data da nota de resposta. 

Feito em Brasilia, aos 1 5 dias domes de agosto de 1980, 
em dois exemplaresoriginais, nas linguas portuguesa e es
panhola, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 
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AJUSTE SOBRE COOPERACAO NO CAMPO DA 
PESOUISA AGROPECUARIA . 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

ANIMADOS do desejo de desenvolver a cooperac;:ao cien
tifica e tecnol6gica, com base no Artigo II do Acordo de 
Cooperac;:ao Cientifica e Tecnol6gica, firmado em Buenos 
Aires a 17 de maio de 1980, e 

RECONHECENDO a importancia da pesquisa nos campos 
da cii!ncia e tecnologia agropecw3ria para o desenvolvi
mento agricola e industrial, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

0 Governo brasileiro designa como entidade responsavel 
pela execuc;:ao do presente Ajuste a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), eo Governo argenti
no designa, com a mesma finalidade, o lnstituto Nacional 
de Tecnologia Agropecuaria (INTA). 

artigo II 

Os dois Governos promoverao a cooperac;:ao no ambitoda 
cii!ncia e da tecnologia agropecuaria com especial E!nfase 
na erosao, conservac;:ao, e recuperac;:ao dos solos, princi
palmente atraves das seguintes modalidades: 

1 . intercambio de tecnicos, pesquisadores e cientistas 
(doravante denominados "especialistas"), com a finali
dade de: 

a) participar em programas conjuntos de pesquisa; 

b) colaborar em programas de treinamento de especialis
tas; 

c) proporcionar assessoramento especifico em progra
mas de pesquisa; 

d) participar de seminarios, simp6sios, conferi!ncias, co-
16quios, estudos, etc., sobre temas de sua especial ida

de. 

2. execuc;:ao conjunta ou coordenada de programas e 
projetos sobre temas de interesse comum e de acordo 
com as condic;:oes que, para cad a caso, sejam estabeleci
das; 

3. intercambio permanente de informac;:oes sobre os 
programas, progressos alcanc;:ados, metodos e tecnicas, 
legis!ac;:ao e regulamentos especificos de cada pais; 

4. concessao de facilidades mutuas para a utilizac;:ao de 
equipamentos e instalac;:oes que possibilitem a ambas as 
Partes o desenvolvimento de seus programas de pesqui
sa, mediante consulta previae nos casos de interesse das 
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entidades responsaveis pel a execuc;:ao do presente Ajus
te. 

artigo Ill 

A cooperac;:ao pre vista no Artigo II sera objeto de um pro
grama anual acordado entre a EMBRAPA eo INTA no qual 
serao estabelecidas as areas e modalidades de intercam
bio. 

artigo IV 

1 . As duas entidades apresentarao um relat6rio anual 
das atividades desenvolvidas e um programa geral a ser 
executadoa Comissao Mista de Ciencia e Tecnologia con
forme o disposto no Artigo VIII do Acordo de Cooperac;:ao 
Cientifica e Tecnol6gica de 1 7 de maio de 1980. 

2. A Comissao Mista pod era efetuar recomendac;:oes a 
ambos os Governos com relac;:aoa implementac;:aodas ati
vidades decorrentes do presente Ajuste. 

artigo V 

As despesas decorrentes da aplicac;:ao do presente Ajuste 
serao cobertas na forma prescrita no Artigo IV do Acordo 
de Cooperac;:ao Cientffica e Tecnol6gica, a menos que as 
entidades responsaveis pel a execuc;:ao do presente Ajuste 
acordem diferentemente. 

artigo VI 

A concessao de visto oficial aos especialistas que se des
loquem de um pais a outro, a isenc;:aode impostose demais 
gravames para a importac;:ao de seu mobiliario e objetos de 
uso pessoal, bem como a dispensa do pagamento de im
postos e demais gravames incidentes sobre a importac;:ao 
ou exportac;:aode equipamentos e materia is necessarios a 
implementac;:ao do presente Ajuste, enviados de um pais 
ao outro, serao reguladas na forma dodisposto noArtigo V 
do Acordo de Cooperac;:ao Cientifica e Tecnol6gica. 

artigo VII 

Os especialistas que uma entidade envie a outra manterao 
o vinculo empregaticio com a entidade de origem durante 
sua missao, permanecendo porem responsaveis perante 
a instituic;:ao que os receba pelo bom desempenho de sua 
missao. E veda do aos especialistas dedicar-se a qualquer 
atividade distinta da missao acordada, sem autorizacao 
de am bas as entidades. · 

artigo VIII 

0 envio de especialistas sera objeto de proposta a parte re
ceptora, que podera sugerir modificac;:oes. 

artigo IX 

Os especialistas enviados de uma entidade a outra nao po
deraoexecutartarefas em empresas comerciais privadas. 
Nada obsta, entretanto, que sejam utilizadas as instala
c;:oes das referidas empr!'!sas no caso de projetos patroci
nados pela entidade receptora. 



artigo X 

A entidade receptora designara especialistas nacionais 
para cola bora rem com os especialistas visitantes na con
secuc;:ao dos programas e projetos de interesse mutua e 
efetuara as gestoes necessarias a utilizac;:ao das instala
c;:oes on de serao desenvolvidas as atividades de pesquisa. 

artigo XI 

0 presents Ajuste entrara em vigor na data de sua assina
tura. 

Artigo XII 

1. 0 presents Ajuste tera durac;:ao ilimitada a menos 
que uma das Partes comunique a outra, por via diplomati
ca, sua decisao de denuncia-lo. Neste caso, a denuncia 
surtira efeito seis meses ap6s a data da notificac;:ao. 

2. Em caso de denuncia do presents Ajuste, os progra
mas e projetos em execuc;:ao nao serao afetados, salvo se 
as Partes convierem de modo diferente. 

artigo XIII 

0 presents Ajuste podera ser alterado, portroca de notas, 
mediante mutua entendimento entre as Partes, entrando 
a alterac;:ao em vigor na data da nota de resposta. 

Fe ito em Brasflia, aos 1 5 dias domes de agosto de 1980, 
em doisexemplares originais, nas linguas portuguesa e es
panhola, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

AJUSTE SOBRE COOPERAI;AO NO CAMPO DO 
REFLORESTAMENTO E DO DIREITO FLORESTAL 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

ANIMADOS do desejo de desenvolver a cooperac;:ao cien
tffica e tecnol6gica, com base no Artigo II do Acordo de 
Cooperac;:ao Cientifica e Tecnol6gica, firmado em Buenos 
Aires a 1 7 de maio de 1980, e 

RECONHECENDO a importancia da cooperac;:ao no campo 
do reflorestamento e do dire ito florestal para promover o 
desenvolvimento das florestas eo aproveitamento racio
nal de seus produtos, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

0 Governo brasileiro designa como entidade responsavel 
pela execuqao do presents Ajuste o lnstituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF), eo Governo argentino 
designa, com a mesma finalidade, o lnstituto Florestal Na
cional (IFONA). 

artigo II 

Os dois Governos promoverao a cooperac;:ao no dominio 
do reflorestamento e do direito florestal, principalmente 
atraves das seguintes modalidades: 

1. intercambio de tecnicos, peritos, pesquisadores, 
cientistas e professores (doravante denominados "espe
cialistas"), com a finalidade de: 

a) participarem programasconjuntosde estudoe pesqui
sa; 

b) colaborar em programas de treinamento de especialis
tas; 

c) proporcionar assessoramento especifico em progra
mas de estudos e pesquisas; 

d) participar de seminarios, simp6sios, conferencias, co-
16quios, estudos, cursos, etecetera, sabre temas de 
sua especialidade; 

2. intercambio permanents de informac;:oes sabre os 
programas, progressos alcanc;:ados, metodos e tecnicas, 
legislac;:ao e regulamentos especificos de cad a pais; 

3. concessao de facilidades mutuas para a utilizac;:ao de 
equipamentos e instalac;:oes que possibilitem a am bas as 
partes o desenvolvimento de seus programas, mediante 
consulta previa e nos casas de interesse das entidades 
responsaveis pela execuc;:ao do presents Ajuste. 

artigo Ill 

A cooperac;:ao pre vista no Artigo II sera objeto de um pro
grama anual a cord ado entre o IBDF eo IFONA no qual se
rao estabelecidas as areas e modalidades de intercambio. 

artigo IV 

1 . Para atingir os objetivos propostos, as duas entida
des submeterao a considerac;:ao da Comissao Mista de 
Ciencia e Tecnologia, prevista no Artigo VIII doAcordode 
Cooperac;:ao Cientifica e Tecnol6gica, de 17 de maio de 
1980, as atividades decorrentes do presents Ajuste. 

2. Cabera ainda a supracitada Comissao Mista fazer re
comendac;:oes a ambos os Governos com relac;:ao a imple
mentac;:ao e aperfeic;:oamento das iniciativas em curso e 
aprovaro programa anual que estabelec;:a asarease moda
lidades de cooperac;:ao, referido no Artigo Ill. 

artigo V 

As despesas decorrentes da aplicac;:ao do presents Ajuste 
serao cobertas na forma prescrita no Artigo IV do Acordo 
de Cooperac;:ao Cientifica e Tecnol6gica, a menos que as 
entidades responsaveis pel a execuc;:ao do presents Ajuste 
acordem diferentemente. 

artigo VI 

A concessao de vista oficial aos especialistas que se des
loquem de um pais a outro, a isenc;:aode impostose demais 
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gravames para a importa<;:aode seu mobiliarioe objetosde 
uso pessoal, bem como a dispensa do pagamento de im
pastos e demais gravames incidentes sabre a importa9iio 
ou exporta<;:ao de equipamentos e materia is necessarios a 
implementa<;:ao do presente Ajuste serao reguladas na 
forma do disposto no Artigo V do Acordo de Coopera<;:ao 
Cientffica e Tecnol6gica. 

artigo VII 

Os especialistas que uma entidade envie a outra manterao 
o vinculo empregaticio com a entidade de origem durante 
sua missao, permanecendo pon§m responsaveis perante 
a institui<;:ao que os receba pelo bom desempenho de sua 
missao. E vedado aos especialistas dedicar-se a qualquer 
atividade distinta da missao acordada, sem autoriza<;:ao 
dos respectivos Ministerios das Rela<;:oes Exteriores. 

artigo VIII 

Os especialistas enviadosde uma entidade a outra nao po
derao executar tarefas em empresas comerciais privadas. 
Nada obsta, entretanto, que sejam utilizadas as instala
<;:oes das referidas empresas no caso de projetos patroci
nados pela entidade receptora. 

artigo IX 

0 envio de especialistas sera objeto de proposta a parte re
ceptora, que podera sugerir modifica<;:oes. 

artigo X 

A entidade receptora designara especialistas nacionais 
para elaborarem com os especialistas visitantes na conse
cu<;:ao dos programas e projetos de interesse mutuo e efe
tuara as gestoes necessarias a utiliza<;:ao das instala<;:oes 
on de. serao desenvolvidas as atividades de pesquisa. 

artigo XI 

0 presente Ajuste entrara em vigor na data de sua assina
tura. 

artigo XII 

1. 0 presente Ajuste tera dura<;:ao ilimitada a menos 
que uma das Partes comunique a outra, por via diplomati
ca, sua decisao de denuncia-lo. Neste caso, a denuncia 
surtira efeito seis meses ap6s a data da notifica<;:ao. 

2. Em caso de denuncia do presente Ajuste, os progra
mas e projetos em execu<;:ao nao serao afetados, salvo se 
as Partes convierem de modo diferente. 

artigo XIII 

0 presente Ajuste podera ser alterado, por troca de notas, 
mediante mutuo entendimento entre as Partes, entrando 
a altera<;:ao em vigor na data desta resposta. 

Fe ito em Brasilia, aos 1 5 dias domes de agosto de 1980, 
em do is exemplares originais, nas linguas portuguesa e es
panhola, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 
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AJUSTE SOBRE COOPERAI;AO NO CAMPO DA 
METROLOGIA, NORMALIZAI;AO E CDNTROLE DE 
OUALIDADE INDUSTRIAL 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

INSPIRADOS no desejo de desenvolver a coopera<;:ao 
cientffica e tecnol6gica, com base no Artigo II do Acordo 
de Coopera<;:ao Cientifica e Tecnol6gica, firma do em Bue
nos Aires a 17 de maio de 1980, e reconhecendo a impor
tilncia da Metrologia, Normaliza<;:aoe Controle de Qualida
de para o desenvolvimento industrial, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

0 Governo brasileiro designa como entidade responsavel 
pela execu<;:ao do presente Ajuste a Secretria de Tecnolo
gia Industria I (STI), por intermedio do I nstituto Nacional de 
Metrologia, Normaliza<;:ao e Qualidade Industrial (INME
TRO), eo Governo argentino designa, com a mesma finali
dade, a Secreta ria de Estado de Desenvolvimento Indus
trial (SEDI), por intermediodo lnstituto Nacional de Tecno
logia Industrial (INTI). 

artigo II 

Os dois Governos promoverao a coopera<;:ao no domfnio 
da Metrologia, Normaliza<;:ao e Controle de Oualidade In
dustrial, principalmente atraves das seguintes modalida
des: 

1. lntercambio de tecnicos, peritos, pesquisadores e 
cientistas (doravante denominados "especialistas"). 
com a finalidade de: 

a) participar em programas conjuntos de pesquisa; 

b) colaborar em programas de treinamento de especialis
tas; 

c) proporcionar assessoramento especifico em progra
mas de pesquisas; 

d) participar de seminaries, simp6sios, conferencias, co-
16quios, estudos, etc., sobre temas de sua especialida
de. 

2. Execu<;:ao conjunta ou coordenada de programas e 
projetos sobre temas de interesse comum e de acordo 
com as condi<;:oes que, para cad a caso, sejam estabeleci
das. 

3. lntercilmbio permanente de informa<;:oes sabre os 
programas, progressos alcan<;:ados, metodos e tecnicas, 
legisla<;:ao e regulamentos especificos de cada pals. 

4. Concessao de facilidades mutuas para a utiliza<;:ao 



de equipamentos e instala96es que possibilitem a ambas 
as Partes o desenvolvimento de seus programas de pes
quisas, mediante consulta previae nos casos de interesse 
das entidades responsaveis pela execu9ao do presente 
Ajuste. 

artig!t Ill 

A coopera9ao prevista no Artigo II sera objeto de um pro
grama anual a cord ado entre a STI (INMETRO) eaSED I (IN
TI), no qual serao estabelecidas as areas e modalidades de 
interc!lmbio. 

artigo IV 

1 . As duas entidades apresentarao um relat6rio anual 
das atividades desenvolvidas e um programa geral a ser 
executado a Comissao Mista de Ciencia e Tecnologia con
forme o disposto no Artigo VIII do Acordo de Cooperacao 
Cientffica e Tecnol6gica de 1 7 de maio de 1980. · 

2. A Comissao Mista podera efetuar recomendacoes a 
ambos os Governos com rela9ao a implementa91iod.as ati
vidades decorrentes do presente Ajuste. 

artigo V 

As despesas decorrentes da aplica9ao do presente Ajuste 
serao cobertas na forma prescrita no Artigo IV do Acordo 
de Coopera91io Cientiffca e Tecnol6gica, a menos que as 
entidades responsaveis pela execu9aodo presente Ajuste 
acordem diferentemente. 

artigo VI 

A concessao de visto oficial aos especialistas que se des
loquem de um pais a outro, a isen9ao de impostose demais 
gravames para a importa9ao de seu mobilia rio e objetos de 
uso pessoal, bern como a dispensa do pagamento de im
pastos e demais gravames incidentes sobre a importacao 
ou exporta9ao de equipamentos e materiais necessaries a 
implementa9ao do presente Ajuste serao reguladas na 
forma do disposto no Artigo V do Acordo de Cooperacao 
Cientifica e Tecnol6gica. · 

artigo VII 

Os especialistas que uma entidade enviar a outra mante
rao o vinculo empregatfcio com a entidade de origem du
rante sua missao, permanecendo pon3m responsaveis pe
rante a institui91io que os receba pelo born desempenhode 
sua missao. E veda do aos especialistas dedicar-se a qual
quer atividade distinta da missao acordada, sem autoriza-
9ao dos Ministerios das Rela90es Exteriores. 

artigo VIII 

0 enviode especialistas sera objetode proposta a parte re
ceptora, que podera sugerir modifica96es. 

artigo IX 

Os especialistas enviados de uma entidade a outra nao po
derao executartarefas em empresas comerciais privadas. 
Nada obsta, entretanto, que sejam utilizadas as instala-

96es das referidas empresas no caso de projetos patroci
nados pela entidade receptora. 

artigo X 

A entidade receptora designara especialistas nacionais 
para colaborarem com os especialistas visitantes na con
secu9ao dos programas e projetos de interesse mutuo e 
efetuara as gestoes necessarias a utiliza9ao das institui-
96es on de serao desenvolvidas as atividades de pesquisa. 

artigo XI 

0 presente Ajuste entrara em vigor na data de sua assina
tura. 

artigo XII 

1 . 0 presente Ajuste tera dura9ao ilimitada a menos 
que uma das Partes comunique a outra, por via diplomati
ca, sua decisao de denuncia-lo. Neste caso, a denuncia 
surtira efeito seis meses ap6s a data da notifica9ao. 

2. Em caso de denuncia do preserite Ajuste, os progra
mas e projetos em execu9ao nao serao afetados, salvo se 
as Partes convierem de modo diferente. 

artigo XIII 

0 presente Ajuste pod eraser alterado, portroca de notas, 
mediante mutuo entendimento entre as Partes, entrando 
a altera9ao em vigor na ata da nota de resposta. 

Fe ito em Brasflia, aos 1 5 dias domes de agosto de 1980, 
em dois exemplares originais, nas lfnguas portuguesa e 
espanhola, sendo ambos os textos igualmente autenti
cos. 

AJUSTE SOBRE PESOUISA CIENTiFICA E 
TECNOLOGICA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

RECONHECENDO a importancia da coopera9ao cientifica 
e tecnol6gica entre o Brasil e a Argentina; 

DESEJOSOS de intensificar essa coopera9ilo e de desen
volver o intercambio entre os do is pafses nesses campos, 
de conformidade como disposto no Artigo II do Acordo de 
Coopera9ilo Cientffica e Tecnol6gica, celebrado entre o 
Governo da Republica Federativa do Brasil eo Governo da 
Republica Argentina, em 17 de maio de 1980, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

0 Governo brasileiro designa como entidade responsavel 
pela execu9ao do presente Ajuste Complementar o Con
selho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6-
gico (CNPq), eo Governo argentino designa, com ames-
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rna finalidade, a Secretaria de Estado de Ci~ncia e Tecnica 
(SECYT) eo Conselho Nacional de Pesquisas Cientfficas e 
Tecnicas (CONICET)o 

artigo II 

Os dois Governos, atraves das entidades designadas no 
Artigo I, promoverao a cooperac;:ao no campo da pesquisa 
cientifica e tecnol6gica utilizando, entre outros, os se
guintes mecanismos: 

a) intercambio de cientistas, pesquisadores, tecnicos e 
professores, tendo como objetivos a pesquisa, a for
mac;:ao de quadros de cientistas, consultas e troca de 
experi~ncias; 

b) realizac;:ao de projetos con juntos de pesquisa cientifica 
e tecnol6gica, com vistas a soluc;:ao de problemas de 
interesse reciproco; 

c) concessao de bolsas-de-estudo, de especializac;:ao e 
de aperfeic;:oamento a nivel tecnico e de p6s
graduac;:ao; 

d) intercambio de informac;:ao cientifica e tecnol6gica; 

e) organizac;:aoe realizac;:aoecursos, conferencias, semi
narios, simp6sios e col6quios sobre temas de interesse 
comum; 

f) intercambio de materiais e equipamentos cientificos 
necessarios a realizac;:ao dos programas e projetos 
conjuntos; 

g) qualquer outra modalidade convencionada pelas Par
tes em instrumentos complementareso 

artigo Ill 

Para os fins do presente Ajuste as entidades responsaveis 
por sua execuc;:ao: 

1 0 estabelecerao programas de cooperac;:ao conjunta 
atraves de reunioes de delegac;:oes ou portroca de cor
respondenciao Estes programas dever1io, em princi
pia, ser complementados ou revistos uma vez por a no 
e nessa oportunidade serao fixadas as areas de inte
resse para o desenvolvimento das ac;:oes conjuntas; 

20 apresentarao estes programas e suas revisoes a Co
missao Mista de Ciencia e Tecnologia, conforme odis
posto no Artigo VIII do Acordode Cooperac;:ao Cientifi
ca e Tecnol6gicao 

artigo IV 

Dentro dos programas de intercilmbio de cientistas, pes
quisadores, tecnicos e professores, cada pais recebera, 
anualmente, visitantes qualificados, desde de que haja 
concordancia previa das entidades responsaveis pela exe
cuc;:ao do presente Ajusteo Neste programa de intercam
bio terao prioridades as ac;:oes relacionadas com a execu
c;:ao dos projetos e programas de cooperac;:ao menciona
dos no Artigo II do presente Ajusteo 
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artigo V 

As entidades designadas no Artigo I, em coordenacao 
com as instituic;:oes de seus respectivos parses, interessa
das em participar nas atividades previstas neste Ajuste, 
facilitarao o intercambio de cientistas, pesquisadores, 
tecnicos e professores, estabelecendo as medidas admi
nistrativas e tecnico-cientificas necessariaso 

artigo VI 

Dentro do quadro do presente Ajuste poderao, tambem, 
ser acolhidas candidaturas de cientistas, pesquisadores, 
tecnicos e professores pertencentes a instituic;:oes de pes
quisa, de seus respectivos paises, fora do ambito dasenti
dades designadaso 

artigo VII 

1 0 As entidades designadas financiarao os gastos de 
transporte internacionai de ida e volta de seus cientistas, 
pesquisadores, tecnicos e professores, inclusive os deslo
camentos internos que forem considerados necessarios 
para a realizac;:ao de suas missoes, cabendo ao pais anfi
triao o custeio das diarias correspondentes ao periodo de 
sua permanencia em seu territ6rio, de acordocom os valo
res de que trata o paragrafo 2 do presente Artigoo 

2 0 0 valor das diarias para os visitantes sera definido e 
revisado, anualmente, mediante troca de correspond~n
cia entre as entidades designadaso 

30 Excepcionalmente, pod era o pais anfitriao, a seu cri
teria, custear as despesas relativas a viagens internas, 
nao previstas no programa de trabalho a serdesenvolvido, 
desde que consideradas de interesse nacional. 

artigo VIII 

Os visitantes serao propostos pel a Parte remetente e de
verao ter a aprovac;:ao da Parte recipienteo 

artigo IX 

As entidades responsaveis pela execuc;:ao do presente 
Ajuste assegurar1io aos visitantes, na forma que acharem 
mais conveniente, assist~ncia medica adequada em ca
sos de emerg~nciao Os emus decorrentes de morte aciden
tal ou invalidez permanente que possam ocorrer durante 
as visitas previstas nos programase projetos aprovados fi
carao a cargo da parte remetenteo 

artigo X 

A concessao de visto oficial aos especialistas que se des
loquem de urn pais a outro, a isenc;:ao de impostos e demais 
gravames para a importac;:ao de seu mobiliario e objetos de 
uso pessoal, bern como a dispP.nsa do pagamento de im
postos e demais gravames incidentes sobre a importa
c;:ao ou exportac;:ao de equipamentos e materiais neces
sarios a implementac;:ao do presente Ajuste, serao regu
ladas na forma do disposto no Artigo V do Acordo de 
Cooperac;:1io Cientffica e Tecnol6gicao 



artigo XI 

1 . Os assuntos que surgirem relacionados com paten
tes, direitos autorais e correlatos, alem dos direitos de pro
te<;:ao e utilizac;:ao dos resultados alcan<;:ados durante a 
execuc;:ao do presente Ajuste, serao regulados segundo as 
disposic;:oes dos convE!nios internacionais sobre a mate
ria, dos quais fac;:am parte ambos os paises, e pel a legisla
c;:ao local, sem prejuizo do aproveitamento que, para fins 
de investigac;:ao, possam fazer as escolas, universidades e 
outras institui<;:oes de pesquisa sem fins lucrativos. 

2. No caso de inexistirem direitos a serem protegidos, 
conforme o disposto no paragrafo anterior, os resultados 
cientificos decorrentes deste Ajuste poderao ser publica
des. 

artigo XII 

As entidades designadas apresentarao relat6rio anual 
conjunto de suas atividades aos respectivos Governos, 
por intermedio de seus Ministerios das Relac;:oes Exterio
res. 

artigo XIII 

Os mecanismos necessaries a execuc;:ao dos programas, 
projetos e atividades, decorrentes do presente Ajuste, se
rao estabelecidos mediante troca de correspondE!ncia en
tre as entidades designadas. 

artigo XIV 

0 presente Ajuste entrara em vigor na data de sua assina
tura. 

artigo XV 

1. 0 presente Ajuste tera durac;:ao ilimitada, a menos 
que uma das Partes comunique a outra, por via diplomati
ca, sua decisao de denuncia-lo. Neste caso a denuncia 
surtira efeito seis meses ap6s a data da notificac;:ao. 

2. Em caso de denuncia do presente Ajuste os progra
mas e projetos em execu<;:ao nao serao afetados, salvo se 
as Partes convierem de modo diferente. 

arti9o XVI 

0 presente Ajuste podera ser alterado, por troca de notas, 
mediante concordancia das Partes, entrando a altera<;:ao 
em vigor na data da nota de resposta. 

Feito em Brasflia, aos 1 5 dias do mils de agosto de 1980, 
em do is exemplares originais, nas iinguas portuguesa e es
panhola, sendo ambos os textos igualmente autE!nticos. 

os acordos brasil-argentina, assinados 
durante a visita do presidente videla 

Protoc:oloa de Exec~lo para a coopera4;:lo no campo da 
form84;:IO de recursos humanos e no campo da informa-
4;:110 t6cnica no setor nuclear entre o Brasil e a Argentina, 

assinado no Pallllcio do Planalto, em Brasilia, em 20 de 
agosto de 1980, pelos presidentes da ComissAo Nacio
nal de Energia Nuclear (CNEN), professor Hervbio Gui
marAes de Carvalho, e da ComissAo Nacional de Energia 
AtOmica (CNEA), Almirante Carlos Castro Madero; tro
ca de Notas entre Brasil e Argentina, assinadas pelo Mi
nistro de Estado das Rela~Oes Exteriores, Ramiro Sarai
va Guerreiro, e pelo Ministro de Rela~Oes Exteriores e 
Culto, Carlos Washington Pastor, pelas quais silo cons
tituidos os seguintes acordos entre os dois paises: apro
va os Protocolos de Execu4;:Ao no campo nuclear assina
dos na mesma cerimOnia; institui ComissAo Mista para 
estudo com vistas il facilita4;:A0 do turismo entre Brasil e 
Argentina; estabelece o inicio das negocia4;:0es para a 
conclusAo de novo conv6nio sobre transportes mariti
mos. mediante a constitui4;:ilo de uma comissAo espe
cial; cria um grupo misto de trabalho para analisar as
pectos da venda de gills natural argentino ao Brasil. Na 
mesma solenidade, os dois Chanceleres procederam 
tamb6m il assinatura do Acordo sobre PrevidAncia So
cial entre o Brasil e a Argentina. 

PROTO COLD DE EXECUI;AO N. • 1 SOBRE 
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS NO 
SETOR NUCLEAR 

A Comissao Nacional de Energia Nuclear da Republica Fe
derativa do Brasil (doravante denominada CNEN), e a Co
missao Nacional de Energia Atl'>mica da Republica Argen
tina (doravante denominada CNEA); 

TENDO EM VISTA os objetivos do Acorco de Cooperac;:ao 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil eo Go
verna da Republica Argentina para o Desenvolvimento e a 
Aplicac;:aodos Usos Pacificos da Energia Nuclear, celebra
do em Buenos Aires, a 1 7 de maio de 1 980; 

CONSIDERANDO que tE!m a seu cargo, em seus respecti
vos paises, a fun<;:ao de prom over e incentivar a capacita
c;:ao de pessoal tecnico e cientifico em todos os setores pu
blicos e privados relacionados com a energia nuclear; 

CONSIDERANDO o interesse de am bas as institui<;:oes em 
concretizaruma cooperac;:aointegrada para a forma<;:aode 
recursos humanos capacitados como meio de alcan<;:ar os 
objetivos de auto-suficiE!ncia no desenvolvimento da 
energia nuclear com fins pacificos; 

DENTRO DO QUADRO do ConvE!nio de Cooperac;:ao entre 
a Comissao Nacional de Energia Nuclear da Republica Fe
derativa do Brasil e a ComissaoNacional de Energia Atl'>mi
cada Republica Argentina, firmadoem Buenos Aires, a 1 7 
de maio de 1980, e conforme o disposto em seus Artigos 
II, Ill, alineas a, c, d, e IV; 

ACORDAM celebrar o presente Protocolo: 

artigu I 

A CNEN e a CNEA cooperarao estreitamente na promo
<;:aoe estimulo para a formac;:aode recursos humanoscien
tffica e tecnicamente capacitados, em institui<;:oes publi
cas e privadas do setor nuclear em seus respectivos pai
ses. 
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artigo II 

De acordo com o disposto no Artigo IV do Convenio de 
Cooperac;;iio, e com o objetivo de organizar as ac;;oes de 
am bas as instituic;oes e implementar a cooperac;;iio que se 
levara a cabo nesta area, a CNEN e a CNEA designariio, ca
da uma, um coordenador e um suplente, os quais consti
tuiriio um grupo executive que promovera, principalmen
te: 

1. o aproveitamento conjuntode cursos au programasde 
formac;;iio de recursos humanos em andamentoem ca
da pais, quando resultem de interesse comum; 

2. a identificac;;iio de necessidades comuns de formac;;iio 
de recursos human as que niio se encontrem cobertas 
em nenhum dos dais paises; 

3. a organizac;iio con junta de programas de formac;;ao de 
recursos humanos que, mediante cursos, seminaries, 
reunioes de trabalho au outros meios de capacitac;;ao, 
acordados par a mbas as Partes, permitam suprir as ne
cessidades comuns, aproveitando, na medida do pas
sive I, a infra-estrutura existente em ambos as paises. 

artigo Ill 

As Partes, de comum acordo, fixarao anualmente os re
cursos que alocarao para as gastos e investimentos ne
cessaries a execuc;;ao do presente Protocol a, as quaisfica
rao sob a administrac;;ao dos respectivos coordenadores. 

artigo IV 

1. 0 presente Protocol a sera aprovado portroca de no
tas diplomaticas e entrara em vigor na data da referida tro
ca. 

2. A vigilncia do presente Protocol a sera de dez a nos, e 
prorrogar-se-a automaticamente por periodos sucessivos 
de dois anos, desde que nao seja denunciado par uma das 
Partes pelo menos seis meses antes de sua expirac;ao. 

Fe ito em Brasilia, aos 20 dias do mils de agosto de 1980, 
em dais exemplares originais, nas linguas portuguesa e es
panhola, sendo ambos as textos igualmente autilnticos. 

PROTOCOLD DE EXECUCAO N. • 2 SOBRE 
INFORMACAD TECNICA NO SETOR NUCLEAR 

A Comissao Nacional de Energia Nuclear da Republica Fe
derativa do Brasil (doravante denominada CNEN), e a Co
mfssao Nacional de Energia A tO mica da Republica Argen
tina (doravante denominada CNEA); 

TENDO EM VISTA as objetivos do Acordo de Cooperac;iio 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Go
verna da Republica Argentina para o Deserivolvimento e a 
Aplicac;;ao dos Usos Pacfficos da Energia Nuclear, celebra
do em Buenos Aires, a 1 7 de maio de 1 980; 

DENTRO DO QUADRO do Convilnio de Cooperaciio entre 
a Comissao Nacional de Energia Nuclear da Repdblica Fe
derativa do Brasil e a Comissao Nacional de Energia A tOmi-
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ca da Republica Argentina, firmado em Buenos Aires, a 1 7 
de maio de 1 980; 

CONSIDERANDO a conveniilncia de unificarcoordenada
mente as esforc;os que am bas as instituic;;oes realizam pa
ra cobrir suas necessidades na area da informac;ao tecni
ca, conforme o disposto no Artigo Ill, a linea g) e no Artigo 
IV do mencionado Convilnio; 

ACORDAM celebrar o presente Protocolo: 

artigo I 

A colaborac;ao contemplada neste Protocol a abarcara as 
seguintes aspectos relatives ao Sistema lnternacional de 
lnformac;;oes Nucleares (INIS): 

a) fornecimento recfproco de documentos bibliografi
cos; 

b) utilizac;ao con junta de bases de dad as bibiliograficos e 
dos correspondentes servic;;os de documentac;;ao; 

c) desenvolvimento conjunto de sistemas de computa
c;ao para gestao, administrac;ao e informac;;ao; 

d) intercambio de informac;;oes sabre as desenvcilvimen
tos que ambas as instituic;;oes realizem no campo da 
documentac;;ao e do processamento de dados; 

e) outras ac;;oes conjuntas que se estimem de mutua be
neficia. 

artigo II 

Para o cumprimentododisposto na a linea a) do Artigo I, as 
Partes promoverao o intercambio de informac;Oes relati
vas aos documentos e colec;Oes de material bibliografico 
de que cada uma disponha. Sabre a base das informat;:Oes 
assim trocadas, estudar-se-a a forma mais conveniente 
de complementar a documentat;:iio existente nessa area. 

artigo Ill 

Para o cumprimento do disposto na a linea b) do Artigo I, 
cada uma das Partescolocara a disposic;iio da outra os ser
vic;;os de utilizac;ao de bases de dados bibliograficos que te
nha implementados. 

artigo IV 

Para os fins da a linea c) do Artigo I, as Partes promoveriio o 
intercambio de informac;;oes sabre os sistemas que atual
mente estejam implementados ou em desenvolvimento. 
Com base nisso, realizar-se-a u m estudo relative aos siste
mas de processamento de gestao e informac;;ao que pas
sam ser de usa co mum ou adaptados nos respectivos sis
temas de computadores, e se considerara a possibilidade 
de realizar desenvolvimentos conjuntos. 

artigo V 

Os sistemas de processamento de informac;Oesdesenvol
vidos por cada uma das Partes serao de usa livre para a ou
tra. Os referidos sistemas nao poderao ser cedidos a ter
ceiros pela Parte recipiente, exceto com a permissao por 



escrito da Parte cedente, mediante previa negociac;:ao das 
condic;:oes. 

artigo VI 

Para fins de capacitac;:ao, cad a Parte concord a em receber 
cientistas e tecnicos da area de informacoes nucleares da 
outra. Ademais, estabelecerao, de com~m acordo, as visi
tas necessarias para o desenvolvimento das acoes con
juntas contempladas no presente Protocolo, n~s termos 
do Artigo V do Convilnio de Cooperac;:ao entre a CNEN e a 
CNEA. 

artigo VII 

Em princfpio, os servic;:os recfprocos que se prestem am
bas as Partes se farao a titulo gratuito. Quando o volume 
das prestac;:oes o aconselhar, qualquer das Partes pod era 
solicitar a negociac;:ao de condic;:oes econOmicas para 
prosseguir a cooperac;:ao. Para os desenvolvimentos con
juntos, estabelecer-se-a, em cada caso, a contribuic;:ao 
que fara cada uma das Partes. 

artigo VIII 

A CNEN e a CNEA designarao, cad a uma, um coordenador 
e um suplente, os quais terao por func;:ao organizar, em 
suas respectivas instituic;:oes, as atividades necessarias 
para o cumprimento deste Protocolo, e atuarao como ele
mentos de ligac;:ao com a outra Parte para coordenar a 
ac;:ao conjunta. 

artigo IX 

1 . 0 presente Protocolo sera aprovado por troca de no
tas diplomaticas e entrara em vigor na data da referida tro
ca. 

2. A vigilncia do presente Protocolo sera de dez a nos, e 
prorrogar-se-a automaticamente por periodos sucessivos 
de dois a nos, desde que nao seja denunciado por uma das 
Partes pelo menos seis meses antes de sua expirac;:ao. 

Feito em Brasilia, aos 20 dias do mils de agosto de 1980, 
em do is exemplares originais, nas linguas portuguesa e es
panhola, sendo ambos os textos igualmente autilnticos. 

TROCA DE NOTAS APROVANOO E COLOCANOO 
EM VIGOR OS OOIS PROTOCOLOS 
DE EXECUI;AO 

A Sua Excelilncia o Senhor 
Major-Brigadeiro (R) Carlos W. Pastor, Ministro de Rela
c;:oes Exteriores e Culto da Republica da Argentina. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelilncia com refe
rfmcia aos instrumentos abaixo relacionados, assinados 
no dia de hoje entre a Comissao Nacional de Energia Nu
clear, da Republica Federativa do Brasil, e a Comissao Na
cional de Energia AtOmica, da Republica Argentina, no 
quadro do-Acordo de Cooperac;:ao para o Desenvolvimen
to e a aplicac;:ao dos Usos Pacificos da Energia Nuclear, de 
1 7 de maio de 1 980: 

ca. 

Protocolo de Execuc;:ao n. o 1, para a cooperac;:ao no 
campo da formac;:ao de recursos humanos no setor nu
clear; 

Protocolo de Execuc;:ao n. o 2, sobre informac;:ao tecni-

2. A esse respeito, e considerando o interesse das refe
ridas instituic;:oes em iniciar imediatamente a cooperac;:ao 
prevista nos instrumentos em aprec;:o, bem como os bene
ficios que, sem duvida, a mesma trara para nossos dois 
paises, o Governo da Republica Federativa do Brasil coin
cide como da Republica Argentina em aprovar os mencio
nados Protocolos a partir do dia de hoje, por intermedio da 
presente Nota e da que, de igual teor e mesma data, haja 
por bem dirigir-me Vossa Excelilncia. 

A prove ito a oportunidade para renovar a Vossa Exceliln
cia os protestos da minha mais alta considerac;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

TROCA DE NOTAS SOBRE 0 TURISMO RECIPROCO 

A Sua Excelilncia o Senhor 
Major-Brigadeiro (R) Carlos W. Pastor, Ministro de Rela· 
c;:oes Exteriores e Culto da Republica Argentina. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelilncia com rela
c;:ao ao tradicional intercambio turfstico entre a Republica 
Federativa do Brasil e a Republica Argentina, cujo volume 
experimentou um crescimento constante nos ultimos 
a nos. 

2. Esta circunstancia requer uma permanents adequa
c;:ao das normas aplicaveis para facilitar e pro mover o nor
mal desenvolvimento do turismo recfproco. 

3. Contudo, as normas que regulam a referida ativida
de, ou que de alguma mane ira sobre ela incidem, referem
se atualmente a temas especificos e conexos, como mi
grac;:oes, economia, transportes, alfandega e outros, cuja 
harmonia normativ11 e necessario lograr para estimular as 
correntes turisticas entre nossos paises. 

4. Para tal fim, e como objetivo de harmonizar no maior 
grau possivel da disposic;:oes que regulam o desenvolvi
mento do intercambio turistico brasileiro-argentino e de 
consubstanciar num instrumento juridico a aspirac;:ao que 
nose comum, e necessario concertar a adoc;:ao de medi
das adequadas para lograr um acordo de carater integral 
sobre facilitac;:ao do turismo. 

5. Para tanto, o Governo brasileiro concorda como de 
Vossa Excelilncia em celebrar o referido acordo, o qual se
ria concluido como resultado do seguinte procedimento 
previo: 

1 . Fica criada uma Comissao ad hoc que tera a seu car-
go a realizac;:ao de um estudo integral para a facilitac;:ao 
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do turismo entre a Republica Federativa do Brasil e a 
Republica Argentina. 

2. A Comissao sera integrada por funcionarios design a
dos por cad a uma das Partes. Sera convocada por via 
diplomatica e se reunira em local a ser decidido de co
mum acordo. 

3. A Comissao de vera finalizar os estudos previos e redi
gir o pertinente projeto de acordo antes do dia 31 de 
dezembro de 1980. 

6. A presente Nota e a de Vossa Excel~ncia, de mesma 
data e idllntico teor, constituem um acordo entre nossos 
Governos, o qual entrara em vigor a partir do dia de hoje. 

A prove ito a oportunidade para renovar a Vossa Excellln
cia os protestos da minha mais alta considera<;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

TROCA DE NOT AS SOBRE TRANSPORTE MARITIMO 

A Sua Excelllncia o Senhor 
Major-Brigadeiro (R) Carlos W. Pastor, Ministro de Rela
<;:oes Exteriores e Culto da Republica Argentina. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de Vossa 
Excel~ncia relativa as negocia<;:oes de um novo Conv~nio 
sobre Transportes Maritimes entre o Governo da Republi
ca Federativa do Brasil eo Governo da Republica Argenti
na, cujo teor, em portugu~s. eo seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelllncia para fazer 
refer~ncia a Declara<;:ao Conjunta dos Presidentes de nos
sos dois paises, de 1 7 de maio ultimo, na qual se estabele
ce o entendimento para elaborar um instrumento juridico 
adequado ao dinamismo que preside as rela<;:oes bilaterais 
no setor de transporte maritime. 

A tim de tornar efetivo o estabelecido no referido docu
mento e tendo em conta o resultado das conversa<;:oes 
mantidas por representantes de ambos os Governos em 
Buenos Aires, em 1 2 e 1 3 do corrente m~s de agosto, 
perm ito-me prop or a Vossa Excel~ncia o inicio das nego
ciacoes de um novo Conv~nio sobre transportes mariti
me~. mediante a constitui<;:ao de uma Comissao Especial 
integrada por representantes dos do is Governos, para que 
no prazo maximo de 1 20 dias submeta a aprova<;:ao dos 
respectivos Governos o texto de um projeto que consolide 
e atualize os dispositivos que regulam o citado transporte. 

Esta nota e sua nota de resposta em que conste a concor
dancia como anteriormente expressado, constituirao um 
compromisso entre ambos os Governos que passara a vi
gorar a partir desta data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excel~n
cia as expressoes da minha mais distinta considera<;:ao." 
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2. Em resposta, comunico a Vossa ExceiE!ncia que o 
Governo brasileiro esta de acordo com a proposta contida 
na Nota em apre9o, a qual, com a presente, constitui urn 
compromisso entre ambos os Governos referente a insti
tui<;:ao de uma Comissao Especial integrada por represen
tantes dos do is Governos, com vistas a elabora<;:ao de um 
novo ConvE!nio sobre Transportes Maritimes. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excellln
cia os protestos da minha mais alta considera<;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

TROCA DE NOTAS SOBRE A VENDA-DE GAS NATURAL 

A Sua Excelllncia o Senhor 
Major-Brigadeiro (R) Carlos W. Pastor, Ministro de Rela
<;:i'ies Exteriores e Culto da Republica Argentina. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelllncia com rela
<;:ao as conversa<;:oes mantidas sobre a venda de gas natu
ral de origem argentina ao Brasil. 

2. De acordo com os resultados obtidos nas reunioes 
celebradas nos ultimos meses entre as empresas PETRO
BRAS, da Republica FederativadoBrasil, eGasdeiEstado, 
da Republica Argentina, o Governo da Republica Federati
va do Brasil concord a como de Vossa Excel~ncia em criar 
um grupo mistode trabalho, integradoporfuncionarios de 
am bas as empresas, como objetivo de analisar as condi
<;:oes de viabilidade da referida opera<;:ao, o qual se consti
tuira ao termino de 30 dias a partir desta data e produzira 
seu relat6rio dentro dos 1 20 dias subseqi.ientes. Os inte
grantes do referido grupo de trabalho serao designados, 
respectivamente, pelo Ministro de Estado das Minas e 
Energia, do Brasil, e pelo Secreta rio de Estado de Energia, 
da Argentina. 

3. 0 grupo misto de trabalho levara em conta, como re
ferE!ncia para seus estudos, que as possibilidades iniciais 
de entrega seriam de dez milhoes de metros cubicos dia
ries durante oito meses do a no e de cinco mil hoes de me
tros cubicos diaries durante os quatro meses do periodo de 
inverno, ou seja, trE!s bilhoes de metros cubicos anuais, 
aproximadamente. 0 gas seria entregue como gas seco, 
ou seja, sem especificarconteudos de eta no, propane, bu
tane e gasolina, com ponto de orvalho adequado as condi
<;:oes de transporte, e garantido seu poder calorifico. 

4. 0 fornecimento do fluido a Republica Federativa do 
Brasil seria feito no ponto da fronteira que os estudos de
terminem em definitive como o mais conveniente para 
ambos os paises. Outrossim, o grupo misto de trabalho se 
manifestara sabre as possibilidades de coopera<;:ao tecni
ca entre ambas as empresas. 

5. A presente Nota e a de Vossa Excel~ncia, da mesma 
data e de idE!ntico teor, constituem um acordo entre nos
sos Governos, o qual entrara em vigor a partirdodia de ho
je. 



Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha mais alta considerac;:ao. 

Ramiro Sara iva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

ACORDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Argentina, 

IMBUiDOS do desejo de estabelecer normas que regulem 
as relac;:oes entre os dois pafses em materias de previden
cia social, 

RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Previdencia 
Social nos seguintes termos: 

artigo I 

1. 0 presente Acordo aplicar-se-a: 

A) No Brasil: 

a) a legislac;:ao do regime de previdencia social relativa a: 

1 . assistencia medica, farmaceutica, odontol6gica, am
bulatorial e hospitalar; 

2. incapacidade de trabalho temporaria; 

3. invalidez; 

4. velhice; 

5. tempo de servic;:o; 

6. morte; 

7. natalidade; 

8. acidente do trabalho e doenc;:as profissionais; e 

9. salario-famflia. 

b) a legislac;:ao do Programa de Assistencia ao Trabalha
dor Rural, relativamente aos itens da a linea "a", no que 
couber. 

B) Na Argentina: 
a) Aos regimes de aposentadoria e pensoes (invalidez, 

velhice e morte); 

b) ao regime de obras sociais (assistencia medica, farma
ceutica, odontol6gica, ambulatorial e hospitalar); 

c) ao regime de acidentes do trabalho e doenc;:as profis
sionais; e 

d) ao regime de prestac;:oes familiares. 

2. 0 presente Acordo aplicar-se-a igualmente aos ca
sas previstos nas leis e disposic;:oes que completem ou mo
difiquem as legislac;:oes indicadas no paragrafo anterior. 

3. 0 presente Acordo aplicar-se-a tambem aos casas 
previstos nas leis e disposic;:oes que estendam os regimes 
existentes a novas categorias profissionais, au que esta
belec;:am novas regimes de previdencia social quando as
sim for estabelecido pelos Estados Contratantes. 

artigo II 

1 . As legislac;:oes enumeradas no Artigo I, vigentes, res
pectivamente no Brasil e na Argentina, aplicar-se-ao igual
mente aos trabalhadores brasileiros na Argentina e aos 
trabalhadores argentinas no Brasil, os quais terao os mes
mos direitos e obrigac;:oes que os nacionais do EstadoCon
tratante em cujo territ6rio se encontrem. 

2. As mencionadas legislac;:oes se aplicarao tambem, 
aos trabalhadores de qualquer outra nacionalidade que 
prestam ou tenham prestado servic;:os no Brasil e na Ar
gentina, quando residam em um dos Estados contratan
tes. 

artigo Ill 

1. 0 principia estabelecido no Artigo II sera objeto das 
seguintes excec;:oes: 

a) o trabalhador, que dependa de uma empresa publica 
ou privada com sede em um dos dais Estados contra
tantes e que for enviado ao territ6rio do outro par um 
perfodo limitado, continuara sujeito a legislac;:ao do pri
me ira Estado, sempre que o tempo de trabalho noterri
t6rio do outre Estado nao exceda um perfodo de doze 
meses. Se o tempo de trabalho se prolongar, por moti
ve imprevisfvel, alem do prazo previsto de doze meses, 
poder-se-a excepcionalmente manter no maximo par 
mais doze meses a aplicac;:ao da legislac;:ao vigente no 
Estado em que tenha sede a empresa mediante previa 
consentimento expresso da autoridade competente 
do outre Estado; 

b) o pessoal de vOo das empresas de trans porte aereo eo 
pessoal de transite das empresas de transportes ter
restre continuarao exclusiva mente sujeitos a legisla
c;:ao vigente no Estado em cujo territ6rio a empresa te
nha sede; 

c) os membros da tripulac;:aode navio sob bandeira de um 
dos Estados Contratantes sujeitos as disposic;:oes vi
gentes no mesmo Estado. Oualquer outra pessoa que o 
navio empregue em tarefas de carga e descarga, con
serto ou vigilancia, estara sujeita a legislac;:ao do Esta
do em cuja jurisdic;:ao se encontre o navio. 

2. As autoridades competentes de ambos os Estados 
Contratantes poderao, de comum acordo, ampliar, supri
mirou modificar, em casas particularesou relativamente a 
determinadas categorias profissionais, as excec;:oes enu
meradas no paragrafo anterior. 

artigo IV 

Os membros das representac;:oes diplomaticas e consula-
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res organism as internacionais e demais funcionarios, em
pregados e trabalhadores a servi<;:o dessas representa
r;;oes ou a servir;;o pessoal de algum de seus membros, se
ra a regidos, notocante a previd~ncia social, pelasconven
<;:oes e tratados que lhes sejam aplicaveis. 

artigo V 

Os trabalhadores que ten ham dire ito da parte de urn 
dos Estados Contratantes, as presta<;:oes pecuniarias 
enumeradas no Artigo I, conservarao tal direito, sem limi
ta<;:oes, perante a entidade gestora de sse Estado, quando 
permane~;am temporariamente noterrit6rio do outro Esta
do contratante, ou para ele se transfiram em carater defi
nitive, observadas as peculiaridades de sua pr6pria legis
lacao. Quanta aos direitos em fase de aquisi<;:ao, aplicar
se'-a a legisla<;:ao do Estado perante o qual fa<;:ajus a taisdi
reitos. 

2. Em caso de transfer~ncia para urn terce ira Estado, a 
conserva~;aodos referidos direitos estara sujeita as condi
coes determinadas pelo Estado que outorgue as presta-
9oes aos seus nacionais residentes no referidoterceiro Es
tado. 

3. 0 trabalhador que em razao de transferencia de urn 
Estado Contratante para o outro tiver tido suspensas as 
presta~;oes a que sea plica o presente Acord a pod era, ape
dido, voltar a percebe-las, sem prejufzo das norm as vigen
tes nos Estados Contratantes, sabre caducidade e pres
cri<;:ao dos direitos relatives a previdencia social. 

artigo VI 

1. Os beneficiaries de aposentadorias, ou pensoes de
vidas em virtu de da aplica<;:ao das legisla~;oes de ambos os 
Estados Contratantes, tern direito a assistencia medica 
para si e seus dependentes, par parte e par conta da insti
tuicao do Estado contratante no qual se encontrarem resi
dindo, temporaria ou definitivamente. 

2. Os beneficiaries de aposentadoria ou pensao devida 
em virtude da aplica<;:ao da legisla<;:ao de apenas urn dos 
Estados Contratantes, tern direito a assistencia medica 
para si e seus dependentes par parte da institui~;ao doEs
tado Contratante no qual se encontrem residindo, tempo
raria ou definitivamente, de acordo com a sua pr6pria le
gisla~;ao. Asdespesas referentes a assistencia medica, de 
que trata este paragrafo, serao reembolsadasa institui~;ao 
do Estado que a outorgou pela institui<;:ao do outro Estado 
Contratante. 

3. As autoridades competentes poderao estabelecer, 
mediante ajuste administrative, a forma de outorgar a as
sistencia medica aos trabalhadores e seus dependentes, 
que residam, temporaria ou definitivamente no territ6rio 
do outro Estado Contratante quando as institui~;oes deste 
Estado nao estejam obrigadas a outorga-la. 

4. As despesas referentes a assistencia medica outer
gada pela institui<;:ao de urn dos Estados contratantes por 
conta da instituicao do outro Estado, em virtude das dispo
sicoes do prese~te Acordo ou dos ajustes administrativos 
q~e sejam firmados, serao reembolsadas segundo as for
mas e modalidades a serem estabelecidas pelas autorida
des competentes. 
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artigo VII 

1 . Os perfodos de servir;;o cumpridos em epocas dife
rentes em ambos os Estados Contratantes, poderao ser 
totalizados para concessao das presta<;:oes previstas no 
Artigo I. 0 cOmpute desses perfodos se regera pel a legisla
<;:ao do pais onde tenham sido prestados os servi<;:os res
pectivos. 

2. Quando em ambos os pafses se tiverem cumprido si
multaneamente perfodos de servi<;:o computaveis, para 
efeito unico de totaliza~;ao, os tempos de servi<;:o simulta
neos se considerarao cumpridos pela meta de em cada urn 
dos Estados. 

3. Quando, nos termos da legisla~;aode ambos os Esta
dos Contratantes, o dire ito a uma presta~;ao de pender dos 
perfodos de seguro cumpridos em uma profissao regulada 
par urn regime especial de previdencia social, somente se
rao totalizados, para a concessao das referidas presta
<;:oes, os perfodos cumpridos na mesma profissao em urn e 
outro Estado. Quando em urn dos Estados nao existir regi
me especial de previdencia social para a referida profis
sao, s6 sera a considerados, para a concessao das mencio
nadas presta<;:oes no outro Estado, os perfodos em que a 
profissao tenha sido exercida no primeiro Estado sob ore
gime de previdencia social nele vigente. Se, todavia, o se
gurado nao obtiver o dire ito as presta~;oes do regime espe
cial, os perfodos cumpridos nesse regime sera a considera
dos como se tivessem sido cumpridos no regime geral. 

4. Nos casas previstos nos paragrafos 1, 2 e 3 do pre
sante Artigo, cada entidade gestora determinara, de a cor
do com a sua prOpria legisla<;:ao e conforme a totaliza<;:ao 
dos perfodos de seguro cumpridos em ambos os Estados, 
se o interessado reune as condi<;:oes necessarias para con
cessao das presta<;:oes previstas naquela legisla~;ao. 

artigo VIII 

As presta<;:oes a que os segurados abrangidos pelo presen
te Acordo, ou seus dependentes, tern direito em virtude 
das legisla~;oes de ambos os Estados Contratantes, em 
consequencia da totaliza~;ao dos perfodos, serao liquida
das pela forma seguinte: 

a) a entidade gestora de cada Estado Contratante deter
minara separadamente o valorda presta<;:ao a que teria 
dire ito o interessado se os perfodos de seguro totaliza
dos houvessem side cumpridos sob sua pr6pria legisla
<;:ao; 

b) a quanti a que corresponde a cad a entidade gestora se· 
ra o resultado da propor~;ao estabelecida entre o perfo
do totalizado e o tempo cumprido sob a legisla<;:ao de 
seu prOprio Estado. 

artigo IX 

Quandootrabalhador, mediante a totaliza~;ao, naosatisfi
zer, simultaneamente, as condi<;:oes exigidas nas legisla
<;:oes dos dais Estados Contratantes, o seu dire ito sera de
terminado nos termos de cada legisla~;ao, a medida em 
que se vao cumprindo essas condi<;:oes. 



artigo X 

0 interessado pod era optar pelo reconhecimentodos seus 
direitos nos termos do Artigo VII, ou separadamente, em 
conform ida de com a legisla«;:aode urn dos Estados Contra
tantes·, independentemente dos periodos cumpridos no 
outro. 

artigo XI 

1 . Os periodos de servi«;:o cumpridos antes do inicio da 
vigencia do presente Acordo s6 serao considerados quan
do os interessados tenham periodos de servi«;:o a partir 
dessa data. 

2. 0 disposto neste Artigo nao prejudica a aplica«;:ao 
das normas sabre prescri«;:ao ou caducidade vigentes em 
cada Estado Contratante. 

artigo XII 

1. Se o valorda presta«;:aoestabelecida em conformida
de com a a linea a) do Artigo VIII resultar inferior ao minima 
que corresponda de acordo com a legisla«;:ao de cad a Esta
do, cada entidade gestora aumentara o referido valor ate 
alcan«;:ar esse minima, aplicando sabre o mesmo o proce
dimento assinalado na a linea b) do Artigo mencionado. 

2. Toda vez que, posteriormente a concessao da pres
ta«;:ao, se aumente o valor minima correspondente de 
acordo com a legisla«;:ao de cada Estado, cada entidade 
gestora abonara a parte proporcional que resulte da aplica
«;:ao do procedimento estabelecido na alinea b) do Artigo 
VIII, com rela«;:ao ao novo valor minima. 

artigo XIII 

Se, para avaliaro grau de incapacidade em casode aciden
te do trabalho ou de doen«;:a profissional, a legisla«;:ao de 
urn dos dois Estados Contratantes preceituar que sejam 
tornados em consideracao os acidentes do trabalho e as 
doen«;:as profissionais "anteriormente ocorridas, serao 
tam bern considerados os acidentes dotrabalho e as doen
«;:as profissionais anteriormente ocorridos ao abrigo dale
gisla«;:aodo outro Estado, como se tivessem ocorrido sob a 
legisla«;:ao do primeiro Estado. 

artigo XIV 

0 pagamento das presta«;:oes efetuar-se-a pelas entida
des gestoras de cad a Estado Contratante, segundo o que 
se estabele«;:a no ajuste administrativo relativo ao presen
te Acordo. 

artigo XV 

Os exames medico-periciais solicitados pela entidade 
gestora de urn Estado Contratante, relativamente a bene
ficiarios que se encontram noterrit6rio do outro Estado se
rao levados efeito pela entidade gestora deste Estado e 
por conta daquela. 

artigo XVI 

As presta«;:oes pecuniarias concedidas de acordo com o 

regime de urn ou ae ambos os Estados Contratantes, nao 
serao objeto de redu«;:ao, suspensao ou extin«;:ao, exclusi
vamente pelo fa to de o beneficia rio residir no outro Estado 
Contratante. 

artigo XVII 

Quando as entidades gestoras dos Estados Contratantes 
tiverem de pagar presta«;:oes econl'lmicas em virtude do 
presente Acordo, fa-lo-ao em moeda do seu pr6prio pais. 
As transferencias resultantes dessa obriga«;:ao efetuar
se-ao conforme os acordos de pagamentos vigentes entre 
ambos os Estados ou os mecanismos que sejam fixados 
de comum acordo para esse fim. 

artigo XVIII 

1 . As isen«;:oes de direitos, de taxas e de impastos, esta
belecidas em materia de previdencia social pela legisla«;:ao 
de urn dos Estados Contratantes aplicar-se-ao tambem 
para efeitos do presente Acordo, aos nacionais do outro 
Estado. 

2. Todos os atos e documentosque, em virtude do pre
sente Acord a, tiverem de ser apresentados, ficam isentos 
de tradu«;:ao oficial, vista e legaliza«;:ao por parte das autori
dades diplomaticas ou consulares e de registro publico 
sempre que ten ham tramitado por urn dos 6rgaos de liga
«;:ao ou entidades gestoras. 

artigo XIX 

1. Para os fins previstos no presente Acordo, entende
se por autoridades competentes no Brasil, o Ministro de 
Estado da Previdencia e Assistencia Social e na Argentina, 
o Secreta rio de Estado de Seguridade Social. 

2. Essas autoridades informa-se-ao reciprocamente 
sabre as medidas adotadas para a aplica«;:ao eo desenvol
vimento do presente Acordo. 

artigo XX 

Para aplica«;:ao do presente Acordo, as autoridades com
petentes e as entidades gestoras dos dois Estados presta
rao assistencia reciproca e se comunicarao diretamente 
entre si e com ossegurados ou seus representantes. A cor
respondilncia sera redigida em sua respectiva lingua ofi
cial. 

artigo XXI 

Os requerimentos e documentosapresentados pelos inte
ressados as autoridades competentes ou as entidades 
gestoras de urn dos dois Estados Contratantes surtirao 
efeito como se fossem apresentados as autoridades ou 
entidades gestoras do outro Estado Contratante. 

artigo XXII 

Os recursos a interpor perante uma institui«;:ao competen
te de urn dos do is Estados Contratantes serao tidos como 
interpostos em tempo habil, mesmo quando forem apre
sentados perante a institui«;:ao correspondente do outro 
Estado, sempre que sua apresenta«;:ao for efetuada dentro 
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do prazo estabelecido pela legislac;:iio do Estado ao qual 
competir apreciar os recursos. 

XXIII 

As autoridades consulares dos dois Estados Contratantes 
poderiio representar, sem mandata governamental espe
cial, os nacionais do seu pr6prio Estado perante as autori
dades competentes, entidades gestoras e organismos de 
ligac;:ao em materia de previdilncia social do outro Estado. 

artigo XXIV 

1 . As autoridades competentes dos Estados Contra
tantes resolverao de comum acordo, as diverg!lncias ou 
·controversias que surgirem na aplicac;:ao do presente 
Acordo. 

2. As disposic;:oes do presente Acordo, em caso de de
nuncia por urn dos Estados, continuarao aplicando-se aos 
direitos adquiridos durante sua vig!lncia. 

Fe ito em Brasilia, aos 20 dias do mils de agosto de 1980, 
em dois exemplares, nos idiomas portuguils e espanhol, 
sendo ambos os textos igualmente aut!lnticos. * 

convem;io brasil-noruega para evitar 
a dupla tributa~tio e prevenir a evasio fiscal 

Conven~Ao Brasii-Noruega para evitara dupla tributa~Ao a 
prevenir a evasAo fiscal em materia de impostos sobre a 
renda a o capital. assinada. no Pal6cio do ltamaraty em 
Bra sOia, em 21 de agosto de 1980. palo Ministro de Esta
do das Rela~Oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, a 
palo Secret6rio de Estado no Ministerio do Comercio a da 
Navega~Ao da Noruega. PerM. Olberg. 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo 
do Rei no da Noruega desejando concluir uma Convenc;:ao 
destinada a evitar a dupla tributac;:ao e prevenir a eva sao 
fiscal em materia de impastos sabre a renda e o capital, 
acordaram o seguinte: 

artigo 1 
pessoas visadas 

A presente Convenc;:ao se aplica as pessoas residentes de 
urn ou de ambos os Estados Contratantes. 

artigo 2 
impostos visados 

1 . Os impastos atuais aos quais se aplica a presente 
Convenc;:ao sao: 

a) no caso do Brasil: 

o impostofederal de renda, com exclusao das incid!ln
cias sabre remessas excedentes e atividades de me
ncr importancia; (doravante referido como impasto 
brasileiro); 

b) no caso da Noruega: 

(i) os impastos nacional, comuna! ("Fylkeskommune") e 
municipal sabre a renda (incluindo o impasto sabre os 
rendimentos provenientes da explorac;:aodo petr61eo e 
do transporte por oleoduto); 

(ii) os impastos nacional e municipal sabre o capital; 

(iii) os impastos nacionais sobre os Iueras de artistas nao 
residentes; 

(iv) as contribuic;:oes nacionais para o fundo de equalizaj 
c;:ao fiscal; 

(v) o impasto dos marinheiros; (doravante referidos co
mo imposto norueguils). 

2. Esta Convenc;:ao tambem sera aplicavel a quaisquer 
impastos idilnticos ou substancialmente semelhantes 
que forem posteriormente cobrados, seja em adic;:ao aos 
impastos acima mencionados, seja em sua substituic;:ao. 
As autoridades competentes dos Estados Contratantes 
notificar-se-ao mutua mente de qualquer modificac;:ao sig
nificativa que tenha ocorrido em suas respectivas legisla
c;:oes tributarias. 

artigo 3 
defini~iies gerais 

Na presente Convenc;:ao, a nao ser que o contexte impo
nha interpretac;:ao diferente: 

a) o termo "Brasil" designa a Republica Federativa do 
Brasil; 

b) otermo "Noruega" designa o Reinoda Noruega, inclu
sive, quando usa do num sentido geogratico, seu mar terri
torial, o solo eo subsolo das areas submarinas adjacantes 
ao mar territorial, sobre osquais a Noruega exerce direitos 
soberanos, de acordo como Direito lnternacional, com a 
finalidade de explorac;:ao de tais areas e de extrac;:ao de 
seus recursos naturais, mas excluindo Svalbard, Jan Ma
yen e os territ6rios noruegueses ("biland") fora da Euro
pa; 

c) o termo "nacicinais" designa: 

(i) todas as pessoas ffsicas que possuam a nacionalidade 
de urn Estado Contratante; 

(ii) todas as pessoas jurfdicas, sociedades de pessoas e 
associac;:oes constitufdas de acordo com as leis em 
vigor num Estado Contratante; 

d) as expressoes "urn Estado Contratante" e "o outro 
Estado Contratante" designam o Brasil ou a Noruega, 
consoante o contexte; 

e) o termo "pessoa" compreende uma pessoa fisica, 
uma sociedade ou qualquer outro grupo de pessoas; 

* Na sec;:ao Mensagens, pagina 1 9 5, otextoda mensagemdoPresidente Jorge Vide Ia aoPresidenteJoao Figueiredo, lo
go ap6s penetrar o espac;:o aereo brasileiro. 
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f) o termo "sociedade" designa qualquer pessoajurfdica 
au qualquer entidade que, para fins tributaries, seja consi
derada como pessoa jurfdica; 

g) as expressoes "empresa de urn Estado Contratante" 
e "empresa do outro Estado Contratante" designam, res
pectivamente, uma empresa explorada par urn residente 
de urn Estado Contratante, e uma empresa explorada par 
urn residente do outro Estado Contratante; 

h) a expressiio ''trafego internacional" designa qualquer 
transporte efetuado par urn navio au aeronave explorado 
par uma empresa cuja sede de direc;:iio efetiva esteja situa
da em urn Estado Contratante, exceto quando o navio au a 
aeronave seja explorado a pen as entre lugares situados no 
outro Estado Contratante; 

i) o termo "impasto" designa o impasto brasileiro au o 
impasto norueguils, consoante o contexte; 

j) a expressiio "autoridade competente" designa: 

(i) no Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretarioda Recei
ta Federal au seus representantes autorizados; 

(ii) na Noruega: o Ministroda Fazenda eAifandega au seu 
representante autorizado. 

2. Para a aplicac;:iio da presente Convenc;:iio par urn Es
tado Contratante, quaiquer expressiio que niio se encon
tre de outro modo definida, tera o significado que I he e atri
bufdo pela legislac;:iio desse Estado relativa aos impastos 
que sao objeto da Convenc;:iio, a nao ser que ocontexto im
ponha interpretac;:iio diferente. 

artigo 4 
domicilio fiscal 

1. Para as fins da presente Convenc;:iio, a expressiio 
"residente de urn Estado Contratante" designa qualquer 
pessoa que, em virtude da legislac;:iio desse Estado, esteja 
af sujeita a impasto em raziio de seu domicflio, de sua resi
dencia, de sua sede de direc;:iio au de qualquer outro crite
ria de natureza analoga. 

2. Quando, par forc;:a das disposic;:oes do paragrafo 1, 
uma pessoa ffsica for residente de ambos as Estados Con
tratantes, a situac;:iio sera resolvida de acordo com as se
guintes regras: 

a) sera considerada como residente do Estado Contra
tante em que disponha de urn a habitac;:iio permanente. 
Se dispuser de uma habitac;:iio permanente em ambos 
as Estados Contratantes, sera considerada como resi
dente do Estado Contratante como qual suas ligac;:oes 
pessoais e econOmicas sejam rna is estreitas (centro de 
interesses vita is); 

b) se o Estado Contratante em que tern o centro de seus 
interesses vita is niio puder ser determinado, au se nao 
dispuser de uma habitac;:iio permanente em nenhum 
dos Estados Contratantes, sera considerada como re
sidente do Estado Contratante em que permanecerha
bitualmente; 

c) se permanecer habitualmente em ambos as Estados 
Contratantes au se niio permanecer habitualmente em 
nenhum deles, sera considerada como residente do 
Estado Contratante de que for nacional; 

d) se for nacional de ambos os Estados Contratantes ou 
se niio for nacional de nenhum deles, as autoridades 
competentes dos Estados Contratantes resolveriio a 
questiio de comum acordo. 

3. Quando, em virtude das disposic;:oes do paragrafo 1, 
urn a pessoa que niio seja urn a pessoa fsica for urn residen
te de ambos as Estados Contratantes, sera considerada 
como residente do Estado Contratante em que estiver si
tuada a sua sede de direc;:iio efetiva. 

artigo 5 
estabelecimento permanente 

1. Para as fins da presente Convenc;:iio, a expressiio 
"estabelecimento permanente" designa uma instalac;:iio 
fixa de neg6cios em que a empresa exerc;:a tad a au parte de 
sua atividade. 

2. Aexpressiio "estabelecimento permanente" abran-
ge especial mente: 

a) uma sede de direc;:iio; 

b) uma sucursal; 

c) urn escrit6rio; 

d) uma fabrica; 

e) uma oficina; 

f) uma mina, urn poc;:ode petr61eoou de gas, uma pedreira 
au qualquer outro local de extrac;:iio de recursos natu
ra is; 

g) urn canteiro de construc;:iio au de manta gem, cuja du
rac;:iio exceda seis meses. 

A expressao "estabelecimento permanente" niio com
preende: 

a) a utilizac;:iio de instalac;:oes unicamente para fins dear
mazenagem, exposic;:iio au entrega de bens au de mer
cadorias pertencentes a empresa; 

b) a manutenc;:ao de urn estoque de bens au mercadorias 
pertencentes a empresa unicamente para fins de ar
mazenagem, exposic;:iio au entrega; 

c) a manutenc;:iio de urn estoque de bens au mercadorias 
pertencentes a empresa unicamente para fins de 
transformac;:iio par outra empresa; 

d) a manutenc;:iio de urn a instalac;:iio fixa de neg6cios uni
camente para fins de comprar bens au mercadorias au 
obter informac;:oes para a empresa; 

e) a manutenc;:iio de uma instalaciiofixa de neg6cios uni-
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camente para fins de publicidade, fornecimento de in
formao;:oes, pesquisas cientificas ou atividades analo
gas que ten ham canHer preparatOrio ou auxiliar para a 
empresa. 

4. Uma pessoa que atue num Estado Contratante par 
conta de uma empresa do outro Estado Contratante - e 
desde que nao seja um agente que gaze de um status inde
pendente, contemplado no paragrafo 5- sera considerda 
como'' estabelecimento permanente'' no prime ira Estado 
se tiver, e exercer habitualmente naquele Estado, autori
dade para concluir contratos em nome da empresa, a nao 
ser que suas atividades sejam limitadas a compra de bens 
ou mercadorias para a empresa. 

5. Uma empresa de um Estado Contratante nao sera 
considerada como tendo um estabelecimento permanen
te no outro Estado contratante pel a simples fa to de exer
cer a sua atividade nesse outro Estado par intermedio de 
um corretor, de um comissario geral au de qualquer outro 
agente que gaze de um status independente, desde que 
essas pessoas atuem no ambito de suas atividades nor
mais. 

6. 0 fato de uma sociedade residente de um Estado 
Contratante controlar ou ser controlada par uma socieda
de residente do outro Estado Contratante au que exerca 
sua atividade nesse outro Estado (quer seja atraves de u'm 
estabelecimento permanente, quer de outro modo) nao 
sera, por si s6, bastante para fazer de qualquer dessas so
ciedades estabelecimento permanente da outra. 

artigo 6 
rendimentos de bens imobiliarios 

1 . Os rendimentos de bens imobiliarios, inclusive as 
rendimentos de explorao;:oes agrfcolas ou florestais, sao 
tributaveis no Estado Contratante em que esses bens esti
verem situados. 

2 . a ) a expressao "bens imobiliarios", com ressalva 
das disposio;:oes das alineas b) e c) a baixo, e defini
da de acordo com a legislao;:ao do Estado Contra
tante em que os bens em questao estiverem situa
dos; 

b ) a expressao compreende, em qualquer caso, os 
acess6rios da propriedade imobiliaria, o gado eo 
equipamento utilizado nas explorao;:oes agrfcolas 
e florestais, os direitos a que se aplicamasdisposi
o;:oes do direito privado relativas a propriedade ter
ritorial, o usufruto de bens imobiliarios e os direi
tos aos pagamentos variaveis ou fixos pel a explo
rao;:ao, ou concessao da explorao;:ao, de jazidas mi
nerals, fontes e outros recursos naturais; 

c) os navios, barcos e aeronaves nao sao considerados 
bens imobiliarios. 

3. 0 disposto no paragrafo 1 aplica-se aos rendimentos 
derivados da exploracao direta, da locacao, do arrenda
mento ou de qualquer. outra forma de explorao;:ao de bens 
imobiliarios. 

4. 0 disposto nos paragrafos 1 e 3 aplica-se igualmente 
aos rendimentos provenientes de bens imobiliarios de 
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uma empresa, assim como aos rendimentos de bens imo
biliarios que sirvam para o exercfcio de uma profissao libe
ral. 

artigo 7 
lucros das empresas 

1 . Os Iueras de uma empresa de um Estado Contratante 
s6 sao tributaveis nesse Estado, a nao ser que a empresa 
exero;:a sua atividade no outro Estado Contratante por 
meio de um estabelecimento permanente af situado. Sea 
empresa exercer sua atividade na forma indicada, seus Iu
eras serao tributaveis no outro Estado, mas unicamente 
na medida em queforem atribufveis a esse estabelecimen
to permanente. 

2. Com ressalva das disposio;:oes do paragrafo 3, quan
do uma empresa de um Estado Contratante exercer sua 
atividade no outro Estado Contratante atraves de um es
tabelecimento permanente ai situado, serao atribufdos 
em cada Estado Contratante a esse estabelecimento per
manente os Iueras que obteria se constituisse uma em pre
sa distinta e separada, exercendo atividades identicas ou 
similares, em condio;:oes identicas au simi lares, e transa
cionando com absoluta independencia com a em pre sa de 
que e um estabelecimento permanente. 

3. No calculo dos Iueras de um estabelecime:nto perma
nente, e permitido deduzir as despesas que tiverem sido 
feitas para a consecuo;:ao dos objetivos do estabelecimen
to permanente, incluindo as despesas de direcao e os en
cargos gerais de administrao;:ao assim realizados. 

4. Nenhum Iuera sera atribufdo a um estabelecimento 
permanente pel a simples fato de comprar bens ou merca
dorias para a empresa. 

5. Quando os Iueras compreenderem elementos de 
rendimentos tratados separadamente nos outros Artigos 
da presente Conveno;:ao, as disposio;:oes desses Artigos 
nao serao afetadas pelas disposio;:oes deste Artigo. 

artigo 8 
navega~iio maritima e aerea 

1. Os Iueras provenientes da explorao;:ao, no trafego in
ternacional, de navios ou aeronaves s6 sao tributaveis no 
Estado Contratante em que estiver situ ada a sede da dire
o;:ao efetiva da empresa. 

2. Sea sede da direo;:ao efetiva da empresa de navega
o;:ao maritima se situar a bordo de um navio, esta sede sera 
considerada situ ada no Estado Contratante em que seen
contre o porto de registro de sse navio, ou na ausencia de 
porto de registro, no Estado Contratante em que resida a 
pessoa que explora o navio. 

3. 0 disposto no paragrafo 1 tambem se aplica aos Iu
eras provenientes da participao;:ao em um pool, em uma 
associao;:ao ouem uma agencia de operao;:ao internacional. 

4. Quando a empresa for explorada porum ou mais s6-
cios pessoal e solidariamente responsaveis e residentes 
de um dos Estados Contratantes, e porum ou mais s6cios 



pessoal e solidariamente responsaveis e residentes do ou
tro Estado Contratante, e as autoridades competentes de 
ambos os Estados concordarem sobre a impossibilidade 
de determinar que a sede da.dire9ao efetiva esteja situada 
somente em um dos Estados, os lucros mencionados no 
paragrafo 1 do presente Artigo, os ganhos mencionados 
no paragrafo 2 do Artigo 1 3, eo capital mencionado no pa
n1grafo 3 do Artigo 23 serao tributaveis, na propor9ao da 
participa9ao de cada s6cio pessoal e solidariamente res
ponsavel, somente no Estado Contratante de que esse s6-
cio e residente. 

5. 0 disposto no paragrafo 1 aplica-se aos lucros obti
dos pelo cons6rcio de transporte aereo noruegues, dina
marques e sueco, Scandinavian Airlines System (SAS), 
mas somente sobre os lucros obtidos pela Det Norske 
Luftfartsselskap A/S (DNL), a s6cia norueguesa da Scan
dinavian Airlines System (SASI. correspondentes a sua 
participa9ao nessa organiza9a0. 

artigo 9 
empresas associadas 

Quando: 

a) uma empresa de um Estado Contratante participar di
reta ou indiretamente da dire9ao, controle ou capital de 
uma empresa do outro Estado Contratante, ou 

b) as mesmas pessoas participarem direta ou indireta
mente da dire9ao, controle ou capital de uma em pre sa 
de um Estado Contratante e de uma empresa do outro 
Estado Contratante, 

e, em ambos os casos, as duas empresas estiverem liga
das, nas suas rela9oes comerciais ou financeiras, porcon
di9oes aceitas ou impostas que difiram das que seriam es
tabelecidas entre empresas independentes, os lucros 
que, sem essas condi9oes, teriam sido obtidos por uma 
das empresas, mas nao o foram por causa dessas condi-
95es, podem ser inclufdos nos lucros dessa empresa as
sim tributados como tal. 

1 . Os dividendos pagos poruma sociedade residente de 
um Estado Contratante a um residente do outro Estado 
Contratante, sao tributaveis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados no 
Estado Contratante onde reside a sociedade que os paga, 
e de acordo com a legisla9ao desse Estado, masse a pes
soa que os receber foro beneficia rio efetivo dos dividen
dos, o imposto assim estabelecido nao podera exceder 
1 5% do montante bruto dos dividendos. 

Esse paragrafo nao afetara a tributa9ao da sociedade com 
referencia aos lucros que deram origem aos dividendos 
pagos. 

3. 0 disposto nos paragrafos 1 e 2 naose a plica se o be
neficia rio dos dividendos, residente de um Estado Contra
tante, tiver, no outro Estado Contratante de que e residen
te a sociedade que paga os dividendos, um estabeleci
mento permanente a que estiver efetivamente ligada a 
participa9ao geradora dos dividendos. Neste caso, serao 
aplicaveis as disposi9oes do Artigo 7. 

4. 0 termo "dividendos", usa do no presente Artigo, 
designa os rendimentos provenientes de a9oes, a9oes ou 
direitos de fruicao, acoes de empresas mineradoras, par
tes de fundador ou o~tros direitos de participa9ao em lu
cros, com exce9aode creditos, bem como rendimentosde 
outras participa96es de capital assemelhados aos rendi
mentos de a96es pela legisla9ao tributaria do Estado Con
tratante em que a sociedade que os distribuir seja residen
te. 

5. Quando um residente de um Estado Contratante ti
ver um estabelecimento permanente no outro Estado 
Contratante, esse estabelecimento permanente pod era af 
estar sujeito a um imposto retido na fonte de acordo com a 
legisla9ao do outro Estado Contratante. Todavia, esse im
posto nao pod era exceder 1 5% do montante bruto dos lu
cros do estabelecimento permanente, determinado ap6s 
o pagamentodo impostode sociedades referentesa esses 
lucros. 

6. Quando uma sociedade for residente de um Estado 
Contratante o outro Estado Contratante nao podera co
brar qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela so
ciedade, exceto na medida em que esses dividendos fo
rem pagosa um residente de sse outro Estado ou na medi
da em que a participa9ao geradora dos dividendos estiver 
efetivamente ligada a um estabelecimento permanente 
ou a uma instala9aofixa situados nesse outro Estado, nem 
sujeitar os lucros nao distribuidos da sociedade a qualquer 
imposto sobre lucros nao distribuidos, mesmo se os divi
dendos pagos ou os lucros nao distribuidos consistirem, 
total ou parcialmente, de lucros ou rendimentos prove
nientes desse outro Estado. 

7. A limita9ao da aliquota do imposto prevista no para
grato 2 nao se aplicara aos dividendos ou lucros pagos ou 
remetidos antes do termino do terceiro a no calendario se
guinte ao a no em que a Conven9ao entrar em vigor. 

artigo 11 
juros 

1 . Os juros provenientes de um Estado Contratante e 
pagosa um residente do outro Estado contratante sao tri
butaveis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses juros pod em ser tributados no Estado 
Contratante de que provem, e de acordo com a legisla9ao 
de sse Estado, masse a pessoa que os receber foro benefi
cia rio efetivo dos juros o imposto assim estabelecido nao 
pod era exceder 1 5% do montante bruto dos juros. 

3. Nao obstante o disposto nos paragrafos 1 e 2: 

a) os juros provenientes de um Estado Contratante epa
gos ao governo do outro Estado Contratante, a uma 
sua subdivisao politic a ou qualquer agencia (inclusive 
uma institui9ao financeira) de propriedade exclusiva 
daquele Governo ou subdivisao politica, sao isentos de 
imposto no primeiro Estado Contratante; 

b) os juros de titulos da dfvida publica, de titulos ou de
bentures emitidos pelo Governo de um Estado C '1ntra
tante, uma sua subdivisao politica ou qualquer agencia 
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(inclusive uma instituic;:ao financeira) de propriedade 
daquele Governo, s6 sao tributaveis nesse Estado. 

4. 0 termo "juros", usa do no presente Artigo, designa 
os rendimentos de titulos da Divida Publica, de titulos ou 
debentures, acompanhados ou nao de garantia hipoteca
ria ou de clausula de participac;:ao nos lucros, e de creditos 
de qualquer natureza, bem como qualquer outre rendi
mento que, pel a legislac;:aotributaria do Estado Contratan
te de que provem, seja assemelhado aos rendimentos de 
importancias emprestadas. 

5. 0 disposto nos paragrafos 1, 2 e 3 nao se aplica se o 
beneficiario dos juros, residente de um Estado Contratan
te, tiver, no outre Estado Contratante de que proven ham 
os juros, um estabelecimento permanente ao qual se ligue 
efetivamente o credito gerador dos juros. Nesse caso, 
aplicar-se-a o disposto no Artigo 7. 

6. A limitac;:ao estabelecida no paragrafo 2 naose aplica 
aos juros provenientes de um Estado Contratante e pages 
a um estabelecimento permanente de uma empresa do 
outre Estado Contratante situado em um terceiro Estado. 

7. Os juros serao considerados provenientes de um Es
tado Contratante, quando o devedor for esse pr6prio Esta
do, uma sua subdivisao politica, uma autoridade local ou 
um residente desse Estado. Noentanto, quandoodevedor 
dos juros, residente ou nao de um Estado Contratante, ti
ver num Estado contratante um estabelecimento perma
nente pelo qual haja sido contra ida a obrigac;:ao que da ori
gem aos juros e caiba a esse estabelecimento permanente 
o pagamento desses juros, tais juros serao considerados 
provenientes do Estado Contratante em que o estabeleci
mento permanente estiver situado. 

8. Se, em consequencia de relac;:oes especiais existen
tes entre o devedor eo credor, ou entre ambos e terceiros, 
o montante dos juros pages, tendo em conta o credito pelo 
qual sao pages, ex ceder aquele que seria acordadoentre o 
devedor eo credor na ausencia de tais relac;:oes, as disposi
c;:oes deste artigo se aplicam apenas a este ultimo montan
te. Neste caso, a parte excedente dos pagamentos sera 
tributavel conforme a legislac;:ao de cada Estado Contra
tante e tendo em conta as outras disposic;:oes da presente 
Convenc;:ao. 

artigo 12 
royalties 

1 . Os royalties provenientes de um Estado Contratante 
e pagosa um residente do outre Estado Contratante sao 
tributaveis nesse outre Estado. 

2. Todavia, esses royalties pod em ser tributados noEs
tado Contratante de que provem, e de acordo com a legis
lac;:ao desse Estado, masse a pessoa que os receber foro 
beneficia rio efetivo dos royalties, o imposto assim estabe
lecido nao podera ex ceder: 

a) 2 5% do montante brute dos royalties provenientes do 
uso ou da concessao do uso de marcas de industria ou 
comercio, filmes cinematograficos, filmes ou fitas de 
gravac;:ao de programas de televisao ou radiodifusao; 
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b) 1 5% em todos os demais cases. 

3. 0 termo royalties, usado neste Artigo, designa as 
remunerac;:oes de qualquer natureza pagas pelo uso ou pe
la concessao do uso de um dire ito de au tor sobre uma obra 
literaria, artistica ou cientifica (inclusive os filmes cinema
tograficos, filmes ou fitas de gravac;:ao de programas de 
televisao ou radiodifusao), qualquer patente, marcas de 
industria ou comercio, desenho ou modele, plano, f6rmula 
ou processes secretes, bem como pelo uso ou pela con
cessao do uso de um equipamento industrial, comercial ou 
cientifico e por informac;:oes correspondentes a experien
cia adquirida no setor industrial, comercial ou cientifico. 

4. Os royaltiesserao considerados provenientes de um 
Estado Contratante quando o devedor for o pr6prio Esta
do, uma sua subdivisao politica, uma autoridade local ou 
um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor 
dos royalties, seja ou nao residente de um Estado Contra
tante, tiver num Estado Contratante um estabelecimento 
permanente em relac;:ao com o qual haja sido contraida a 
obrigac;:ao de pagar os royalties e caiba a esse estabeleci
mento permanente o pagamento desses royalties, serao 
eles considerados provenientes do Estado Contratante 
em que o estabelecimento permanente estiver situado. 

5. As disposic;:oes dos paragrafos 1 e 2 nao se aplicam 
quando o beneficiario dos royalties,residente de um Esta
do Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que 
provem os royalties, um estabelecimento permanente ao 
qual estao ligados efetivamente o dire ito ou o bem que deu 
origem aos royalties.Nesse caso, aplicar-se-a o disposto 
no Artigo 7. 

6. Se, em consequencia de relac;:oes especiais existen
tes en·tre o devedor eo credor, ou entre ambos e terceiros, 
o montante des royalties pagos, tendo em conta o uso, di
re ito ou informac;:ao pelo qual e pago, exceder aquele que 
seria acordado entre o devedor eo credor na ausencia de 
tais relac;:oes, as disposic;:oes deste Artigo sao aplicaveis 
apenas a este ultimo montante. Neste caso, a parte exce
dente dos pagamentos sera tributavel conforme a legisla
c;:ao de cada Estado Contratante e tendo em conta as ou
tras disposic;:oes da presente Convenc;:ao. 

artigo 13 
ganhos de capital 

1. Os ganhos provenientes da alienacao de bens imobi
liarios, conforme sao definidos no parag.rafo 2 do Artigo 6, 
sao tributaveis no Estado Contratante em que esses bens 
imobiliarios estiverem situados. 

2. Os ganhos provenientes da alienacao de bens imobi
liarios que fac;:am parte do ativo de u~ estabelecimento 
permanente que uma empresa de um Estado Contratante 
possua no outro Estado Contratante, ou de bens mobilia
rios constitutivos de uma instalac;:ao fixa de que disponha 
um residente de um Estado Contratante no outro Estado 
Contratante para o exercfcio de uma profissao liberal in
cluindo os ganhos provenientes da alienac;:ao de sse e~ta
belecimento permanente (isolado ou com o conjunto da 
empresa) ou dessa instalac;:ao fixa, sao tributtweis no ou
tre Estado. No entanto, os ganhos provenientes da aliena
c;:ao de navies ou aeronaves utilizados no trafego interna-



cional e de bens mobiliarios pertinentes a explorac;:ao de 
tais navies ou aeronaves s6 sao tributaveis no Estado Con
tratante em que estiver situada a sede da direc;:ao efetiva 
da empresa. 

3. Os ganhos provenientes da alienac;:ao de quaisquer 
bens ou direitos diferentes dos mencionados nos paragra
fos 1 e 2 sao tributaveis em ambos os Estados Contratan
tes. 

artigo 14 
profissiies independentes 

1 . Os rendimentos que urn residente de urn Estado Con
tratante obtenha pelo exercicio de urn a profissao liberal ou 
de outras atividades independentes de carater ana logo s6 
sao tributaveis nesse Estado, a nao ser que o pagamento 
desses servic;:os e atividades caiba a urn estabelecimento 
permanente situado no outro Estado Contratante ou a 
uma sociedade residente desse outro Estado. Nessecaso, 
esses rendimentos sao tributaveis nesse outro Estado. 

2. A expressao "profissao liberal" abrange, em espe
cial, as atividades independentes de carater cientifico, 
tecnico, litera rio, artistico, educative e pedag6gico, bern 
como as atividades independentes de medicos, advoga
dos, engenheiros, arquitetos, dentistas e contadores. 

artigo 15 
profissiies dependentes 

1. Com ressalva das disposic;:oes dos Artigos 16, 18, 
1 9, 20 e 21, os salaries, ordenados e outras remunera
c;:oes similares que urn residente de urn Estado Contratan
te receber em razao de urn emprego s6 sao tributaveis nes
se Estado, a nao ser que o emprego seja exercido no outro 
Estado Contratante. Se o emprego for ai exercido, as re
munerac;:oes correspondentes sao tributaveis nesse outro 
Estado. 

2. Nao obstante as disposic;:oes do paragrafo 1, as re
muneracoes que urn residente de urn Estado Contratante 
receber ~m func;:ao de urn emprego exercido no outro Esta
do Contratante s6 sao tributaveis no primeiro Estado se: 

a) o beneficiario permanecer no outro Estado durante urn 
periodo ou periodos que nao excedam, no total, 183 
dias do a no fiscal considerado; e 

b) as remunerac;:oes forem pagas por urn empregador ou 
em nome de urn empregadorque nao e residente do ou
tro Estado; e 

c) o encargo das remunerac;:oes nao couber a urn estabe
lecimento permanente ou a uma instalac;:ao fixa que o 
empregador tiver no outro Estado. 

3. Nao obstante as disposic;:oes precedentes deste Arti
go, as remunerac;:oes relativas a urn emprego exercido a 
bordo de urn navio em trafego internacional sao tributa
veis no Estado Contrata.nte em que estiver situada a sede 
da direc;:ao efe"tiva da empresa. Quando nao for possivel 
determinar que a sede da direc;:ao efetiva se encontra so
mente em urn dos Estados Contratantes, e quando a em-

presa de navegac;:ao for explorada por urn ou rna is s6cios 
pessoal e solidariamente responsaveis e residentes do ou
tre EstadoContratante, a remunerac;:ao poresses servic;:os 
sera tributavel no Estado Contratante em que o navio esti
ver registrado. 

0 disposto no presente paragrafo aplica-se, igualmente, a 
remunerac;:ao recebida por urn residente de urn dos Esta
dos Contratantes em decorrencia de emprego exercido a 
bordo de navies de pesca, de cac;:a a focas e de pesca de 
baleias, mesmo sea remunerac;:ao for paga a titulo de parti
cipac;:ao no produto das atividades de pesca, cac;:a a focas 
ou pesca de baleias. 

4. Nos casos em que o emprego e exercido, total ou 
principalmente, a bordo de urn a aeronave brasileira ou no
rueguesa (inclusive aeronave pertencente a/ou fretada 
pela Scandinavian Airlines System) a remunerac;:ao a 
que se refere o paragrafo 1 deste Artigo e tributavel so
mente no Estado Contratante em que o beneficiario e resi
dente. 

artigo 16 
rem.unera~iies de dire~ao 

As remuneracoes de direcao e outras remuneracoes simi
lares que urn ·residente d~ urn Estado Contratan.te recebe 
na qualidade de membro de urn conselho de administra
c;:ao, ou de qualquer outro conselho, de uma sociedade re
sidente do outro Estado Contratante sao tributaveis nesse 
outro Estado. 

artigo 17 
artistas e desportistas 

1. Nao obstante as disposic;:oes dos .Artigos 14 e 1 5, os 
rendimentos obtidos pelos profissionais de espetaculo, 
tais como artistas de teatro, de cinema, de radio ou de tele
visao e musicos, bern como os dos desportistas, pelo 
exercicio, nessa qualidade, de suas atividades pessoais, 
sao tributaveis no Estado Contratante em que essas ativi
dades forem exercidas. 

2. Quando os servic;:os mencionados no paragrafo 
deste .Artigo forem fornecidos num Estado contratante 
por uma empresa do outro Estado Contratante, os rendi
mentos recebidos pel a empresa pelofornecimento desses 
servic;:os, podem sertributados no prirneiro Estado Contra
tante, nao obstante as outras disposic;:oes da presente 
Convenc;:ao. 

artigo 18 
pagamentos provenientes de fundos da previdi!ncia social, pensiies, 
pensiies alimenticias e anuidades 

1. Com ressalva dasdisposic;:oesdoArtigo 19, os paga
mentos provenientes de fundos da Previdencia Social, as 
pensoes e outras remunerac;:oes simi lares, as pensoes ali
menticias e as anuidades pagas a urn residente de urn Es
tado Contratante podem ser tributados no Estado de que 
provem. 

2. No presente Artigo: 
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a) a expressao "penslles e outras remunera<;:Oes simila
res" designa pagamentos peri6dicos efetuados de
pois da aposentadoria, em consequi!ncia de emprego 
anterior, ou a titulo de compensa<;:ao por danos sofri
dos em consequi!ncia de emprego anterior; 

b) o termo "anuidade" designa uma quantia determina
da, paga periodicamente em prazos determinados du
rante a vida ou durante um perfodo de tempo determi
nado ou determinavel, em decorri!ncia de um compro
misso de efetuar os pagamentos como retribui<;:ao de 
um pleno e adequado contravalor em dinheiro ou ava
liavel em dinheiro (que nao seja por servi<;:os 
prestados). 

artigo 19 
pagamentos governamentais 

1. As remunera<;:Oes, excluindo as penslles, pagas por 
um Estado Contratante, uma sua subdivisao polftica ou 
autoridade local a uma pessoa ffsica em consequi!ncia de 
servi<;:os prestados a esse Estado, subdivisao polftica ou 
autoridade !ocal s6 sao tributaveis nesse Estado. 

Todavia, tais remunera<;:Oes s6 sao tributaveis no Estado 
Contratante em que o beneficia rio ll residente se os servi
<;:os forem prestados nesse Estado e se o beneficiario for 
um residente desse Estado, que: 

a) seja um nacional desse Estado, ou 

b) nao tenha se tornado um residente desse Estado uni
camente com a finalidade de pre star os servi<;:os. 

2. As pensOes pagas por om Estado Contratante, uma 
sua subdivisao polftica ou autoridade local, quer direta
mente, queratravllsde fundos poreles constitufdos a uma 
pessoa ffsica em consequi!ncia de servi<;:os prestados a 
esse Estado, subdivisao polftica ou autoridade local, sao 
tributaveis nesse Estado. 

3. 0 disposto nos Artigos 15, 16 e 18 aplica-se as re
munera<;:Oes e pensOes pagas em consequi!ncia de servi
<;:os prestados no ambito de uma atividade comercial ou in
dustrial exercida por um Estado Contratante, uma sua 
subdivisao polftica ou autoridade local. 

artigo 20 
professores e pesquisadores 

Uma pessoa ffsica quell, ou foi em perfodo imediatamente 
anterior a sua visita a um Estado Contratante, um residen
te do outro Estado Contratante e que, a convite do primei
ro Estado Contratante, ou de uma universidade, estabele
cimento de ensino superior, escola, museu ou outra insti
tui<;:ao cultural do primeiro Estado Contratante, ou que, 
cumprindo um programa oficial de intercambio cultural, 
permanecer nesse Estado, porum perfodo nao superior a 
dois anos como unico fim de lecionar, proferir conferi!n
cias ou realizar pesquisas em tais instituh;:oes, sera isenta 
de imposto nesse Estado no que concerne a remunera<;:ao 
que receber em consequllncia dessa atividade, desde que 
essa pessoa esteja sujeita a in;Jposto no outro Estado Con
tratante. 
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artigo 21 
estudantes 

1. Uma ~essoa fisica que e, ou foi em perfodo imediata
mente anterior a sua visita a um Estado Contratante, um 
residente do outro Estado Contratante, e que permanecer 
temporariamente no primeiro Estado Constratante exclu
sivamente: 

a) como estagiario, ou estudante de uma universidade, 
estabelecimento de ensino superior ou escola desse 
primeiro Estado Contratante, 

b) como beneficiario de uma doa<;:ao, subven<;:ao ou pri!
mio concedidos por uma organiza<;:ao religiosa, de cari
dade, cientffica ou educacional, com o fim primordial 
de estudar ou pesquisar, 

sera isenta de imposto no primeiro Estado Contratante no 
que concerne as quantias que receber do exterior para fa
zer face a sua manuten<;:ao, educa<;:ao ou treinamento. 

2. Uma pessoa ffsica quell, ou foi em periodo imediata
mente anterior a sua visita a um Estado Contratante, um 
residente do outro Estado Contratante, e que permanecer 
no primeiro Estado Contratante como unico fim de estu
dar ou realizar treinamento, sera isenta de impasto no pri
meiro Estado Contratante, porum perfodo nao superior a 
cinco a nos fiscais consecutivos, no que concerne a remu
nera<;:ao que receber pelo emprego exercido nesse Estado, 
em montante que nao exceda, no ano calendario, o equi
valente a USS 3 000. 

artigo 22 
outros rendimentos 

Os rendimentos de um residente de um Estado Contratan
te nao tratados nos artigos precedentes e provenientes do 
outro Estado Contratante sao tribuUiveis nesse outro Es
tado. 

artigo 23 
capital 

1. 0 capital constitufdo por bens imobiliarios, como de
finido no paragrafo 2 do Artigo 6, ll tributavel no Estado 
Contratante onde esses bens estiverem situados. 

2. 0 capital constitufdo por bens mobiliarios que fa<;:am 
parte do ativode um estabelecimento permanente de uma 
empresa, ou por bens mobiliarios constitutivos de uma 
instala<;:ao fixa, utilizada para oexercfcio de uma profissao 
liberal, ll tributavel no Estado Contratante onde estiver si
tuado esse estabelecimento permanente ou essa instala
<;:ao fixa. 

3. Os navios e aeronaves utilizados no trafego interna
cional e os bens mobiliarios pertinentes a explora<;:ao de 
tais navios e aeronaves s6 sao tributaveis no Estado Con
tratante onde estiver situada a sede de dire<;:ao efetiva da 
empresa. 

4. Todos os outros elementos do capital de um residen
te de um Estado Contratante s6 sao tributaveis nesse Es
tado. 



artigo 24 
matodos para eliminar a dupla tributa~iio 

1 . Quando um residente do Brasil receber rendimentos 
que, de acordo com as disposic;:oes da presente Conven
c;:ao, sejam tributaveis na Noruega, o Brasil permitira que 
seja deduzido do impasto que cobrar sabre os rendimen
tos dessa pessoa um montante igual ao impasto sabre a 
renda pago na Noruega. 

Todavia, o montante deduzido nao podera exceder ~ fra
c;:aodo impostosobre a renda calculado antes da deduc;:ao, 
correspondente aos rendimentos tributaveis na Noruega. 

2. Quando um residente da Noruega receber rendimen
tos nao mencionados no paragrafo 3 que, de acordo com 
as disposic;:oes da presente Convenc;:ao, sejam tributaveis 
no Brasil, o prime ira Estado isentara de impasto tais rendi
mentos, mas pod era, ao calcular o impasto sabre a parte 
remanescente dos rendimentos ou do capital dessa pes
sea, aplicar a alfquota de impasto que teria sidoaplicada se 
esses rendimentos ou capital nao tivessem sido isentos. 

3. Quando um residente da Noruega receber rendimen
tos que, de acordo com as disposic;:oes do paragrafo 2 do 
Artigo 10, do Artigo 11, do Artigo 1 2, do paragrafo 3 do 
Artigo 13, doArtigo 14, doArtigo 22 e dos itens 5 e 11 do 
Protocol a, sejam tributaveis no Brasil, a Noruega permitira 
que seja deduzido do impasto que cobrar sabre os rendi
mentos dessa pessoa um montante igual ao impasto sa
bre a renda pago no Brasil. 

Todavia, o montante deduzido nao podera exceder a fra
c;:ao do impasto sabre a renda, calculado antes da dedu
c;:ao, correspondente aos rendimentos provenientes do 
Brasil. 

4. Para a deduc;:ao indicada no paragrafo 3, o impasto 
brasileiro sabre os dividendos, juros e royalties sera sem
pre considerado como tendo sido pago ~ aliquota de 25 
par cento. 

5. Os Iueras nao distribuidos de uma sociedade de um 
Estado Contratante, cujo capital pertencer ou for contra
lad a, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por 
um ou mais residentes do outre Estado Contratante, nao 
serao tributaveis neste ultimo Estado. 

6. 0 valor das ac;:oes emitidas por uma sociedade anOni
ma de um Estado Contratante cujo capital pertencer ou for 
controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamen
te, par um ou mais residentes do outre Estado Contratan
te, nao sera tributavel neste ultimo Estado. 

7. 0 disposto nos paragrafos 1 e 3 aplica-se na determi
nac;:ao dos Iueras de um estabelecimento permanente de 
um residente de um Estado Contr.atante situado no outre 
Estado. 

artigo 25 
nio discrimina~io 

1. Os nacionais de um Estado Contratant~ nile ficarao 
sujeitos no outre Estado Contratante a nenhuma tribute-

c;:ao ou obrigac;:ao correspondente, diferente ou mais one
rosa do que aquelas a que estiverem ou puderem estar su
jeitos os nacionais desse outre Estado que se encontrem 
na mesma situac;:ao. 

A tributac;:aode um estabelecimento permanente que uma 
empresa de um Estado Contratante possuir no outre Esta
do Contratante nao sera menos favoravel nesse outre Es
tado do que a das empresas desse outre Estado Contra
tante que exerc;:am a mesma atividade. 

Esta disposic;:ao nao pod eraser interpretada no sentido de 
obrigar um Estado Contratante a conceder ~s pessoas re
sidentes do outre Estado Contratante as deduc;:oes pes
soais, os abatimentos e reduc;:oes de impastos em func;:ao 
do estado civil ou encargos familiares concedidos aos 
seus pr6prios residentes. 

As disposic;:oes deste paragrafo nao poderao ser interpre
tadas no sentido de impedir um Estado Contratante de tri
buter os Iueras obtidos par um estabelecimento perma
nente de uma sociedade residente do outro Estado Con
tratante, com a alfquota ~ qual sao tributaveis os lucros 
nao distribuidos da sociedade residente de sse Estado. 

3. As empresas de um Estado Contratante cujo capital 
pertencer ou for controlado, total ou parcialmente, direta 
ou indiretamente, porum ou mais residentes do outro Es
tado Contratante, nao ficarao sujeitas, no primeiro Esta
do, a nenhuma tributac;:ao ou obrigac;:ao correspondente 
diversa ou mais one rosa do que aquela a que estiverem ou 
puderem estar sujeitas as outras empresas da mesma na
tureza de sse primeiro Estado, cujo capital pertencerou for 
controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamen
te, porum ou mais residentes de um terceiro Estado. 

4. No presente Artigo, o termo ''tributac;:ao'' designa os 
impastos que sao objeto da presente Convenc;:ao. 

5. As disposic;:oes deste Artigo nao poderao ser inter
pretadas no sentido de obrigar a Noruega a conceder aos 
nacionais do Brasil as deduc;:oes excepcionais de impastos 
que sejam concedidas aos noruegueses e ~s pessoas nas
cidas de pais de nacionalidade norueguesa, em consonan
cia com a Sec;:1io 22 da Lei Tributaria Norueguesa. 

artigo 26 
procedimento amigavel 

1. Quando um residente de um Estado Contratante 
considerar que as medidas tomadas porum ou ambos os 
Estados Contratantes conduzem ou poder1io conduzir, 
em relac;:ao a si, a uma tributac;:ao em desacordo com a pre
sante Convenc;:ao, podera, independentemente dos recur
sos previstos pelas legislac;:Oes nacionais desses Estados, 
sub meter o seu caso ~ apreciac;:ao da autoridade compe
tente do Estado Contratante de que e residente. 

2. Essa autoridade competente, sea reclamac;:ao se I he 
afigurar justificada e n1io estiver em condic;:Oes de I he dar 
uma soluc;:iio satisfat6ria, esforc;:ar-se-a por resolver a 
questao atraves de acordo amigavel com a autoridade 
competente do outre Estado Contratante, a fim de evitar 
uma tributac;:ao em desacordo com a presente Conven
c;:iio. 
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3. As autoridades competentes dos Estados Contra
tantes eslon;:ar-se-ao por resolver, atravesdeacordoami
gavel, as diliculdades ou as duvidas que surgirem da inter
pretac;:ao ou da aplicac;:ao da presente Convenc;:ao. 

4. As autoridades competentes dos Estados Contra
tantes poderao comunicar-se diretamente a lim de chega
rem a acordo nos termos indicados nos paragralos ante
rimes. 

artigo 27 
troca de informa~iies 

1 . As autoridades competentes dos Estados Contra
tantes trocarao entre si as inlormac;:oes necessarias para 
aplicar a presente Convenc;:ao. Todas as inlormac;:oes as
sim trocadas serao consideradas secretas e s6 poderao 
ser comunicadas as pessoas ou autoridades encarrega
das do lanc;:amento ou da cobranc;:a dos impastos que sao 
objeto da presente Convenc;:ao ou da determinac;:ao de re
cursos ou de processos de transgressoes. 

2. 0 disposto no paragralo 1 nao podera, em caso al
gum, ser interpretado no sentido de impor a um dos Esta
dos Contratantes a obrigac;:ao: 

a) de tomar medidas administrativas contrarias a sua le
gislac;:ao ou a sua pratica administrativa, ou as do outro 
Estado Contratante; 

b) de lornecer informac;:Oes que nao poderiam serobtidas 
com base na sua legislac;:ao ou no ambito de sua pratica 
administrativa normal ou das do outro Estado Contra
tante; 

c) de fornecer informac;:oes reveladoras de segredos co
mercia is, industria is, profissionais ou de processos co
mercia is ou industriais, ou informac;:oes, cuja comuni
cac;:ao seja contraria aordem publica. 

artigo 28 
funcionarios diplomaticos e consulares 

Nada na presente Convenc;:ao prejudicara os privilegios 
fiscais de que se beneficiem os funcionarios diplomaticos 
ou consulares em virtude de regras gerais do Dire ito lnter
nacional ou de disposic;:oes de acordos especiais. 

artigo 29 
extensiio territorial 

Esta Convenc;:ao podera ser estendida, integralmente ou 
com modificac;:oes, a qualquer territ6rio por cujas relac;:Oes 
internacionais cad a Estado Contratante seja responsavel 
e no qual os impastos sejam estabelecidos de forma sups
tancialmente semelhante em natureza aqueles aosquais a 
presente Convenc;:ao sea plica. Essa extensao entrara em 
vigor a partir de en tao e ficara sujeita a modificac;:oes e con
dic;:oes, inclusive relativas a denuncia, que venham a ser 
especificadas e acordadas entre os Estados Contratantes 
em notas a serem trocadas atraves de canais diplomati
cos. 

2. A nao ser que ambos os Estados Contratantes acor
dem diversamente, a denuncia da presente Convenc;:ao 
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denunciara tambem a aplicac;:ao da Convenc;:ao a qualquer 
territ6rio a que tenha sido estendida de acordo como pre
sente Artigo. 

artigo 30 
entrada em vigor 

1. A presente Convenc;:ao sera ratilicada e os instru-
mentos de ratificac;:ao serao trocados em Oslo. 

2. A presente Convenc;:ao entrara em vigor na data da 
troca dos instrumentos de ratilicac;:ao e suas disposic;:oes 
serao aplicadas pela primeira vez: 

No caso do Brasil: 

(i) no que concerne aos impastos retidos na lonte, as im
portilncias pagas ou remetidas no ou depois do primei
ro dia de janeiro do a no calendario imediatamente se
guinte aquele em que a Convenc;:ao entrarem vigor; 

(ii) no que concerne aos outros impastos de que trata a 
presente Convenc;:ao, ao periodo-base que comece no 
ou depois do primeiro dia de janeiro do a no calendario 
imediatamente seguinte aquele em que a Convenc;:ao 
entrar em vigor. 

No caso da Noruega: 

(i) No que concerne aos impostos sobre a renda, aos 
rendimentos auferidos no ou depois do primeiro dia 
de janeiro do ano calendario seguinte aquele em 
que a Convenc;:ao entrar em vigor; 

(ii) no que concerneaosimpostossobreo capital, aocapi
tal existente no lim do a no calendario seguinte aquele 
em que a Convenc;:ao entrar em vigor. 

3. A Convenc;:ao entre a Noruega eo Brasil destinada a 
evitar a dupla tributac;:ao em materia de impastos sobre a 
renda eo capital, assinada no Rio de Janeiro em 20 de ou
tubro de 1 967, deixara de aplicar-se, no que concerne aos 
impastos sobrea renda e ocapital, a partirda data em que a 
presente Convenc;:aofor aplicavel de acordo com odispos
to no paragrafo 2 do presente Artigo. 

artigo 31 
denimcia 

Oualquer dos Estados Contratarites pode denunciar a pre
sente Convenc;:ao depois de decorrido um perfodo de triis 
a nos a contar da data de sua entrada em vigor, mediante 
um aviso escrito de denuncia entregue ao outro Estado 
Contratante atraves dos canais diplomaticos, desde que 
tal aviso seja dado no ou antes do dia 30 de junho de qual
quer a no calendario. 

Neste caso, a presente Convenc;:ao sera aplicada pela ulti
ma vez: 

No caso do Brasil: 

(i) no que concerne aos impastos retidos na fonte, as im
portilncias pagas ou remetidas antes da expirac;:ao do 



a no calendario em que o aviso de denuncia tenha sido 
dado; 

(ii) no que concerne aos outros impastos de que trata a 
presente Conven9ao, as impotancias recebidas du
rante o periodo-base que comece no ano calendario 
em que o aviso de denuncia tenha sido dado. 

No caso da Noruega: 

(i) no caso que concerne aos impastos sabre a renda, aos 
rendimentos do periodo-base ou periodo contabil que 
comece no a no calendario em que o aviso de denuncia 
tenha sido dado; 

(ii) no que concerne aos impastos sabre o capital, ao im
pasto cujo pagamento seja exigido no a no calendario 
em que o aviso de denuncia tenha sido dado. 

EM TESTEMUNHO DO QUE os Plenipotenciarios dos Esta
dos firmaram a presente Conven9ao e nela apuseram os 
seus selos. 

Feita na cidade de Brasilia, no dia 21 de agosto de 1980, 
em duplicata, nas linguas portuguesa, norueguesa e ingle
sa, sendo os tres textos igualmente autenticos. Em caso 
de qualquer divergencia de interpreta9ao, prevalecera o 
texto em ingles. 

protocolo 

No momentoda assinatura da Conven9ao para evitar a du
pla tributa9ao e prevenir a eva sao fiscal em materia de im
pastos sabre a renda eo capital entre o Governo da Repu
blica Federativa do Brasil eo Govern a do Rei no da Norue
ga, os abaixo-assir.ados, para isso devidamente autoriza
dos por seus respectivos Governos, convieram nas se
guintes disposi96es que constituem parte integrante de 
presente Conven9ao. 

1. Com referencia ao Artigo 7, paragrafo 3: 

Fica entendido que as disposi9oes do paragrafo 3 do Arti
go 7 aplicar-se-ao somente se as despesas puderem ser 
atribuidas ao estabelecimento permanente, de acordo 
com as disposi96es da legisla9ao tributaria do Estado Con
tratante em que o estabelecimento permanente estiver si
tu ado. 

2. Com referencia ao Artigo 10, paragrafo 4: 

Fica entendido que o termo "dividend as", definido no pa
ragrafo 4 do Artigo 1 0, tambem inc lui qualquer outro item 
de rendimento que, em conformidade com a legisla9ao do 
Estado Contratante de que e residente a sociedade paga
dora dos dividendos, seja considerado como dividendo ou 
distribui9ao de uma pessoa. 

3. Com referencia ao Artigo 10, paragrafos 2 e 5, Arti
go 11, paragrafos 2 e 3, Artigo 12, paragrafo 2b e Artigo 
24, paragrafo 4, 

Fica entendido que: 

a) as disposi9oes do paragrafo 4 do Artigo 24 aplicam-se 
somente durante os dez primeiros anos durante os 
quais a Conven9ao for aplicavel; 

b) a limita9ao da aliquota do impasto prevista nos para
grates 2 e 5 do Artigo 1 0, nos paragrafos 2 e 3 do Arti
go 11, e no paragrafo 2b do Artigo 12, aplicar-se-a so
mente durante os dez primeiros a nos durante os quais 
a Conven9ao for aplicavel; 

c) um ano antes da expira9ao do periodo de dez anos 
mencionado nas alineas a) e b) acima, as autoridades 
competentes poderao consultar-se mutuamente, a 
fim de determinar se esse periodo sera prorrogado. 

4. Com refer€mcia ao Artigo 10, paragrafo 5, e Artigo 
25, paragrafo 2 

Fica entendido que as disposi96es do paragrafo 5 do Arti
go 1 0 naosaoconflitantes com as disposi9oes do paragra
fo 2 do Artigo 25. 

5. Com referencia aoArtigo 11 eArtigo 24, paragrafo 3 

Fica entendido que as comissoes pagas porum residente 
do Brasil a um bancoou a uma institui9aofinanceira em co
nexao com servi9os prestados por esse banco ou institui
cao financeira sao consideradas como juros e sujeitas as 
disposi9oes do Artigo 11 e do paragrafo 3 do Artigo 24. 

6. Com referencia ao Artigo 12, paragrafo 3 

Fica entendido que a expressao ''par informa9oes corres
po.ndentes a experiencia adquirida no setor industrial, co
mercia I ou cientifico", mencionada no paragrafo 3 doArti
go 12, inclui os rendimentos provenientes da presta9ao 
de assistencia tecnica e servi9os tecnicos. 

7. Com referencia ao Artigo 14 

a) Nao obstante as disposi96es do Artigo 14, os rendi
mentos provenientes do Brasil e pagosa um residente 
da Noruega em virtude de contratos assinados no ou 
antes do dia 22 de agosto de 1979 s6 sao tributaveis 
na Noruega. 

b) Fica entendido que as disposi96es do Artigo 1 4 
aplicam-se mesmo se as atividades forem exercidas 
par uma sociedade de pessoas ou uma sociedade civil. 

8. Com referencia ao Artigo 23 

A qualquer momenta em que o Brasil estabelecer um im
pasto sabre o capital, ambos os Estados Contratantes re
negociarao todas as disposi96es relativas a tributa9ao do 
capital. 

9. Com referencia ao Artigo 25, paragrafo 3 

Fica entendido que: 

a) as disposi9oes da legisla9ao brasileira que nao permi
tem que os royalties como definidos no paragrafo 3 do 
Artigo 12, pagos por uma sociedade residente do Bra
sil a um residente da Noruega que possua no minima 
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50 por cento do capital com dire ito a voto dessa socie
dade, sejam dedutiveis no momento de se determinar 
o rendimento tributavel da sociedade residente do Bra
sil, nao sao conflitantes com as disposi<;:oes do para
grato 3 do Artigo 2 5 da presente Conven<;:ao; 

b) na eventualidade de o Brasil, ap6s a assinatura da pre
sente Conven<;:ao, quer por disposi<;:oes de lei interna, 
quer por uma Conven<;:ao tributaria, permitir que os ro
yalties pagos por uma empresa residente do Brasil a 
uma em pre sa residente de um terceiro Estado, nao lo
calizado na America Latina, e que possua no mfnimo 
50 por cento do capital da em pre sa residente do Brasil, 
sejam dedutiveis no momento da determina<;:ao dos lu
cros tributaveis des sa empresa, uma dedu<;:ao igual se
ra automaticamente aplicavel, em condi<;:oes simila
res, a uma empresa residente do Brasil que pague ro
yalties a uma empresa da Noruega. 

1 0. Fica entendidoque para a determina<;:aodo imposto 
de rend a a ser pago porum residente de um Estado Contra
tante em rela<;:ao aos rendimentos recebidos do outro Es
tado Contratante, o primeiro Estado, ressalvadas as dis
posi<;:oes do Artigo 9, nao considerara, em hip6tese algu
ma, esse rendimento superior ao montante bruto do rendi
mento pago no outro Estado Contratante. 

11 . Os rendimentos provenientes de um Estado Con
tratante e pagos a um residente do outro Estado Contra
tante pelo uso de qualquer estrutura flutuante utilizada na 
explora<;:ao de recursos naturais na plataforma continen
tal, ou nos servi<;:osde repara<;:ao e manuten<;:aodessases
truturas explorat6rias ou plataformas de produ<;:ao, tais 
como plataformas de constru<;:ao e alojamento e qualquer 
especie de barcos, com exce<;:aode barcosde suprimento, 
sao tributaveis no primeiro Estado se forem utilizados nes
se Estado porum periodo superior a seis meses. 

12. 0 paragrafo 3 do Artigo 24 abrange os ganhos de 
capital provenientes da aliena<;:ao dos itens mencionados 
no numero 11 acima e recebidos porum residente da No
ruega. A Noruega pode cobrar um imposto sobre capital 
com rela<;:ao a tais itens. 

FEITO na cidade de Brasilia, no dia 21 de agostode 1980, 
em duplicata, nas lfnguas portuguesa, norueguesa e ingle
sa, sendo os tres textos igualmente autenticos. Em caso 
de qualquer divergencia de interpreta<;:ao, prevalecera o 
texto em ingles. 

acordo regulamenta exportac;:ao de produtos 
texteis brasileiros para a suecia 

Acordo, por troca de Notas, sobre as Exportac;:Oes de Cer
tos Produtos Texteis do Brasil para a Suecia, assinado, no 
Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 28 de agosto de 
1980, pelo Ministro de Estado das Relac;:Oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, e palo Encarregado de Neg6-
cios, a.i., da Suecia, Lars Berg. 

Ao Senhor Lars Berg, 
Encarregado de Neg6cios, a.i., da Suecia 

Senhor Encarregado de Neg6cios, 

1:66 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n. o 52/80, 
de 28 de agosto de 1980, relativa as exporta<;:oes de pro
dutos texteis do Brasil para a Suecia, cujo teor, em portu
gues, eo seguinte: 

"Excelencia, 

Tenho a honra de referir-me as recentes consultas entre 
representantes de nossos dois governos, relativas as ex
porta<;:oes de texteis do Brasil para a Suecia, com base no 
Acordo Multifibras do GATT. Como resultado de tais con
sultas, desejo propor o seguinte Acordo entre o Governo 
da Suecia e o Governo do Brasil sobre as Exporta<;:oes de 
Certos Produtos Texteis do Brasil para a Suecia, doravan
te referido como Acordo: 

artigo 1." 

0 presente Acordo tem por base o Acordo sobre o Comer
cia lnternacional de Texteis, particularmente seu artigo 
primeiro, paragrafo segundo, e artigo quarto, e as disposi
<;:5es do documenlo COM.TEX/W/4 7 do GATT; 

artigo 2." 

Este Acordo se aplicara aos periodos especificados no 
Anexo I; 

artigo 3." 

0 Governo do Brasillimitara as exporta<;:oes do Brasil para 
a Suecia dos produtos texteis relacionados no Anexo I aos 
nfveis estabelecidos no referido anexo. A data de emissao 
do conhecimento de em barque ou do conhecimento aereo 
sera considerada a data de exportat;:ao; 

artigo 4." 

a) Este Acordo se aplicara as exporta<;:oes do Brasil para a 
Suecia dos produtos texteis descritos no Anexo I, de 
algodao, Ia ou fibras artificiais, ou de sua combina<;:ao, 
nos quais todas ou quaisquer das mencionadas fibras 
em combina<;:ao representem o valor principal das fi
brasou 50% oumaisempeso(ou 17% oumaisempe
so de Ia); 

b) As disposi<;:oes deste Acordo se aplicaraotambem aos 
produtos, descritos no Anexo I, que sejam fabricados 
a partir de tecidos "impregnados", tal como definido 
no Anexo II deste Acordo; 

artigo 5." 

0 Governo da Suecia admitira importa<;:oes dos produtos 
texteis originarios do Brasil, relacionados no Anexo I, so
mente quando tais importa<;:oes forem acompanhadas de 
Certificados de Exporta<;:ao do tipo indicado no Anexo Ill. 
0 referido documento sera emitido e consecutivamente 
numerado por cada agencia autorizada da CACEX, e in
cluira certificado de que as consigna<;:oes foram aprova
das e debitadas contra os niveis de grupos acordados em 
relat;:ao as exportat;:oes para a Suecia no periodo pertinen
te; 



artigo 6. • 

a) Se, no perfodo de 1. ode setembro de 1980 a 31 de 
agosto de 1981, os nfveis de grupos especificados naco
luna (e) do Anexo I deste Acordo naoforem integralmente 
utilizados, o Governo do Brasil poden§, ap6s consultas 
com o Governo da Suecia, durante o perfodo de 1 . 0 de se
tembrode 1981 a 31 deagostode 1982, aprovaraexpor
tac;;i!o de quantidades adicionais ("carryover") equivalen
tes a tais saldos, desde que essas exporta.;:Oes. 
(i) perten.;:am aos mesmos grupos onde os saldos 

ocorreram; 

(ii) nao excedam a 5% dos niveis desses grupos, especi
ficados naco luna (e) do Anexo I deste Acordo; 

b) Duranteoperiodode 1. o desetembrode 1980a 31 de 
agosto de 1 981 o Governo do Brasil poden§, ap6s con
sultas com oGoverno da Suecia, aprovar a exporta.;:ao 
de quantidades acima dos nfveis de grupos especifica
dos na coluna (e) do Anexo I deste Acordo, ate 5% de 
tais nfveis (carryforward). Nos casos em que os nfveis 
de grupos especificos forem aumentados por ''carry
forward'', o Governo do Brasil informara o Governo da 
Suecia das quantidades antecipadas e as debitara 
contra os correspondentes niveis de grupos na coluna 
(f) do Anexo I deste Acordo. 

c) Duranteoperfodode 1. o desetembrode 1981 a31 de 
agostode 1 982 o Governodo Brasil podera, ap6scon
sultas como Governo da Suecia, aprovar a exporta.;:ao 
de quantidades acima dos niveis de grupos especifica
dos na coluna (f) do Anexo I deste Acordo, ate 5% de 
tais niveis ("carryforward"). Nos casos em que os nf
veis de grupos especificados forem aumentados por 
"carryforward", o Governo do Brasil informara o Go
verna da Sue cia das quantidades antecipadas e as de
bitara contra qualquer correspondente nivel de grupo 
que possa ser acordado para urn subseqi.iente perfodo 
de restri.;:ao; 

d) Durante cada periodo de restri.;:ao especificado no 
Anexo I, as quantidades de exporta.;:ao adicional re
sultantes de carryover e carryforward tornados 
em conjunto nao excederao, para cad a grupo, a 5% do 
respectivo nivel acordado; 

e) As consultas a que se referem os paragrafos (a), (b) e 
(c) deste artigo terao Iugar no espa.;:o de 45 dias a par
tir da data em que o pedido de tais consultas tenha sido 
recebido pelo Governo da Suecia. 

artigo 7. • 

Se as informa.;:Oes recolhidas pelas autoridades suecas 
demonstrarem que o limite quantitativa para a categoria 
de produtos especificada em urn Certificado de Exporta
.;:aofoi alcan.;:ado, ou que a por.;:aonao-utilizada de tal limi
tee insuficiente para cobrir as mercadorias especificadas 
no Certificado, as referidas autoridades poderao recusar a 
admissao de qualquer quantidade acima do limite quanti
tativa. Nessa circunstancia, o Governo da Suecia infor
mara o Governo do Brasil logo que possivel; 

artigo 8. • 

Ambas as partes consideram essencial que as exporta
.;:Oes do Brasil para a Sue cia dos produtos texteis relacio
nados no Anexo I sejam, tanto quanto possivel, uniforme
mente distribufdas por todo o periodo do Acordo e que, na 
aloca.;:ao de quotas, sejam devidamente considerados os 
padreles tradicionais de comercio e os fatores sazonais 
norma is. Dessa forma, o Governo do Brasil se comprome
te a adotar providencias que possibilitem alcan.;:artal obje
tivo; 

artigo 9. • 

0 Governo do Brasil encaminhara, cad a tres meses, ao Go' 
verno da Suecia, por intermedio da Embaixada do Brasil 
em Estocolmo, estatfsticas trimestrais em base cumulati
va dasquantidadesdosgruposlll, IV, V, VIII, XI a, XIII, XIV 
e XVIII, relacionados no Anexo I, para as quais Certifica
dos de Ex porta.;: so devidamente endossados para expor
ta.;:Oes a Suecia hajam sido emitidos, segundo o perfodo 
pertinente do Acordo. As estatfsticas deverao ser recebi
das pelo Governo da Suecia dentro de urn periodo de dois 
meses ap6s o trimeste correspondente. 

0 Governo da Suecia fornecera ao Governo do Brasil, em 
base cumulativa para cada trimestre, informa.;:Oes relati
vas as licen.;:as de importa.;:ao emitidas mediante apresen
ta.;:ao dos respectivos certificados de exporta.;:ao indica
dos no Artigo 5. 0 deste Acordo; 

artigo 10 

Seas autoridades suecas competentes forem informadas 
de que produtos texteis que hajam sido debitados contra 
os nfveis de restri.;:ao do Anexo I deste Acordo foram im
portados pela Suecia e subseqi.ientemente reexportados, 
o Governo do Brasil sera notificado e pod era, entao, credi
tar as respectivas quantidades aos nfveis estabelecidos 
no Anexo I deste Acordo; 

artigo 11 

0 Governo da Suecia eo Governo do Brasil estao de acordo 
em efetuar consultas, a pedido de qualquer das Partes, ca
so surja algum problema decorrente da implementa.;:ao 
deste Acordo. 0 Governo da Suecia eo Governo do Brasil 
acordam, igualmente, iniciar consultas, antes do termino 
do Acordo, sobre as condi.;:Oes de urn novo entendimento. 

Seas consultas niio resultarem, dentro de urn perfodo ra
zoavel de tempo, em solu.;:ao mutua mente satisfat6ria e 
tal fa to representar seria amea.;:a de dano aos produtores 
domesticos de produtos semelhantes ou concorrentes, o 
Governo da Suecia podera aplicar limita.;:1les na propor.;:ao 
e pelo tempo considerados necessaries, desde que tais li
mita.;:Oes niio sejam inferiores aos niveis de restri.;:ao para 
o ultimo perfodo deste Acordo; 

artigo 12 

Os Anexos a este Acordo seriio considerados parte inte
grante do mesmo. 
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Caso a proposta anterior seja aceitavel ao seu Governo, 
esta Nota e a Nota de confirma<;ao de Vossa Excelencia, 
em nome do Governo da Republica Federativa do Brasil, 
constituirao um Acordo entre nossos dois Go·1ernos. 

ria, e que a mesma e a presente resposta constituem Acor
do entre nossos Governos. 

Renovo, a Vossa Excelencia, os protestos da minha mais 
alta considera<;i'io''. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria 
os protestos da minha mui distinta considera<;i'io. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
2. Confirmo que o Governo da Republica Federativa do 
Brasil concorda com os termos da Nota de Vossa Senho-

Ministro de Estado das Rela<;iies Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

anexo I 

exporta~ao de certos ti!xteis do brasil - produtos cobertos por acordo de restri!fiio de exporta.,ao 

Ia) {b) lei {d) lei If I 

Grupe Ex. Classificac;:ao estatistica Descric;:ao Unidade Nfvel para o \Nrvel para o 
sueca No ICCNI period a peri ado 

01/09/80 01/09/81 
31/08/81 31/08/82 

Ill a 60.04, -21 -, 25- Roupas de dormir exceto as do grupo Pec;:as 250.000 252.000 
61.03.20- Ill b. 
61.04.10-

Ill b 60.05.80-, 89- Roupas de dormir e "negliges" que Pee;: as 80.000 80.500 
61.02.90-, 99- sejam faturados, embalados e despa-

chados em conjunto, como jogos de 
roupas combinadas. 

IV 60.04.70-, 80-,90- Roupas de baixo, malha au creche, Pecas 800.000 805.000 
exceto camisas, roupas de dormir e 
roupas colantes. 

v 60.05.30 Sueteres, "pullovers", agasalhos e 
coletes etc, de malha au creche 

VIII 60.05.80-, 83- Calc;:as exceto "shorts" Peyas 300.000 302.000 
61 .0 1.003, 005, 50-
61.02.60-, 005, 99-

XI a 60.05.10-, 80-,896- Agasalhos esportivos Pe<;::as 60.000 60.500 
61.01 .003, 006, 901' 902 
61.02.006, 901' 903-904, 
906-909 

XIII 62.02 11-, 19, 792-3 Roupa de cama Qui los 100.000 101.000 

XIV 62.02.31-, 39-, 792-3 Toalhas e artigos similares Quilos 200.000 201.000 

' 
50.000 1 XVIII 62.02.21-, 29-,792-3 i Roupa de mesa Qui los 50.500 

I 
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anexo II 

defini~iio de "tecidos impregnados", para os prop6sitos do artigo 4. o 

1 . Tecidos de algodao, Ia ou fibras artificiais ou qual
quer combina<;:ao contendo uma ou mais destas fibras, 
nas quais a Ia represente 17% ou mais em peso, ou todas 
ou quaisquer de tais fibras em combina<;:ao representem 
50% ou mais em peso do tecido nao acabado; serao defi
nidos como "tecidos impregnados" quando os mesmos 
hajam sido impregnados, tintos, cobertos ou laminados 
com prepara<;:oes de derivados de celulose ou de outros 
materia is plasticos artificiais de qualquer natureza (com
pacto, de espuma, de esponja ou dilatado). 

2. A defini<;:ao nao abrange: 

a) Tecidos que, ap6s impregna<;:ao, tintura, cobertura ou 
lamina<;:ao, nao possam, sem rompimento, serdobra
dos manual mente em torno de urn cilindro de 7mm de 
diilmetro, a uma temperatura entre 15 ° e 30°C. 

b) Tecidos complementarmente embutidos em material 
plastico artificial, ou tinto ou coberto em ambos os I a
dos portal material. 

anexo Ill 

certificado de exporta~iio (produtos tiixteis) 

1) Exportador (nome, endere<;:o completo, pais) 

2) N. o 

3) Ano-quota 

4) Grupo n. o 

5) Consignatario (nome, endere<;:o completo, pais) 

6) Pais de origem: Brasil 

7) Pais de destino: Suecia 

8) Local de embarque - meio de transporte 

9) Caracteristicas suplementares 

1 0) Marcas e numeros - Numero e especie de embala
gem - Descri<;:ao das mercadorias - Classifica<;:ao 
estatistica sueca n. o 

11 ) Quantidade/peso 

12) Valor FOB 

1 3) Certifica<;:ao pela autoridade competente: 
Eu, abaixo-assinado, certifico que as mercadorias 

descritas acima sao originarias do Brasil, de acordo 
com as disposi<;:oes em vigor com a Suecia, e que tais 
mercadorias foram debitadas contra o limite quantita
tivoestabelecido para o a no-quota indicado noquadro 
n. 0 3 relativo ao grupo indicado no quadro n. o 4, se-

gundo as disposi<;:oes que regulam o comercio de pro
dutos texteis com a Suecia. 

(assinatura) (carimbo) 

14) Autoridade competente (nome, endere<;:o completo, 
pais). 

brasil e alemanha assinam ajuste para 
desenvolvimento da agricultura de encostas 

no rio de janeiro 

Ajuste, por troca de Notas, entre o Brasil e a Republica Fe
deral da Alemanha, sobre o projeto "Desenvolvimento da 
Agricultura de Encostas no Estado do Rio de Janeiro'', as
sinado, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 2 de se
tembro de 1980, pelo Ministrode Estadodas Relac;:Oes Ex
teriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e pelo Embaixador Ex
traordinario e Plenipotenciario da RFA, Jorg Kastl. 

A Sua Excelencia o Senhor Jbrg Kastl, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Republi
ca Federal da Alemanha. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota verbal n. o 

EZ 445/135/588/80 datada de hoje, cujo teor em portu
guese o seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Com referencia a Nota verbal DCOPT/DE-1/31 2/644 
(B46) (F36), de 20 de dezembro de 1977, do Ministerio 
das Rela<;:oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil, 
bern como ao Acordo Basico de Coopera<;:ao Tecnica, de 
30 de novembro de 1963, concluido entre os nossos do is 
Governos, tenho a honra de propor a Vossa Excelencia, 
em nome do Governo da Republica Federal da Alemanha, 
o seguinte Ajuste sobre o projeto "Desenvolvimento da 
Agricultura de Encostas no Estado do Rio de Janeiro". 

I. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Go
verno da Republica Federativa do Brasil promoverao, con
junta mente, o desenvolvimento da agricultura de encos
tas no Estado do Rio de Janeiro, atraves do planejamento, 
implementa<;:ao, coordena<;:ao e supervisao das medidas 
de projeto especifico, visando a aumentar a produ<;:ao dos 
pequenos agricultores da regiao, por meio de cooperati
vas e da extensao rural. As atividades desse projeto 
restringir-se-ao, inicialmente, a um projeto-piloto, a ser 
implementado na regiao de Nova Friburgo. 

II. Constribuic;:oes do Governo da Republica Federal da 
Alemanha ao projeto: 

1 . Enviara a sua expensas 

a) um tecnico, na qualidade de assessor em economia 
agricola e cooperativismo (diretor de projeto), porum 
periodo de ate 60 homens/mes; 

b) no segundo a no da dura<;:ao do projeto, um tecnico, na 
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qualidade de assessor em explora<;:ao de culturas tropi
cais e subtropicais (frutas e legumes), porum periodo 
de atll 48 homens/m€ls; 

c) no terceiro a no da dura<;:ao do projeto, um tllcnico, na 
qualidade de assessor em mecaniza<;:ao adequada, por 
um perfodo de at~ 38 homens/m€ls; e 

d) t~cnicos a curto prazo, para o equacionamento de pro
blemas especificos que surjam, porum perfodo de at~ 
1 5 homens/mEls. 

2. Fornecera, CIFde desembarque, material demons
trative e equipamentos, necessaries ao cumprimento das 
atividades e nao produzidos no Brasil, no valor de a til OM 
340.000, (trezentos e quarenta mil marcos alemaes). 

3. Facultara estagios de forma<;:ao e aperfei<;:oamento, 
no exterior, para trEls t~cnicos brasileiros, porum periodo 
total de at~ 36 homens/mEls. Estes, ap6s seu regresso ao 
Brasil, atuarao no projeto, dando prosseguimentoas ativi
dades dos t~cnicos alemaes enviados. Os t~cnicos a trei
nar serao selecionados de comum acordo com o pessoal 
alemao no projeto. 

Ill. Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabe
ra: 

1 . isentar os equipamentos mencionados no item II, pa
ragrafo 2, de taxas portuarias e alfandegarias, direitos de 
importa<;:ao e demais gravames e encargos fiscais; 

2. prover o transporte imediato dos equipamentos, do 
porto de desembarque ao local de destine, arcando com as 
despesas daf aecorrentes; 

3. colocar a disposiqao do projeto os equipamentos de 
fabrica<;:ao brasileira necessaries, desde que estes nao se
jam fornecidos pelo Governo da Republica Federal da Ale
manha, conforme o Item II, paragrafo 2; 

4. designar, em contrapartida' aos especialistas ale
maes, t~cnicos em numero suficiente e o indispensavel 
pessoal t~cnico e auxiliar qualificado; 

5. prestar aos especialistas alemaes o indispensavel 
apoio ao cumprimento de suas tarefas, colocando-lhes a 
disposi<;:ao todos os documentos pertinentes e necessa
ries; 

6. colocar a disposi<;:ao dos especialistas alemaes veicu
los de servi<;:o, bern como sa lase material de escrit6rio; 

7. custear as despesas de manuten<;:aoe funcionamento 
dos veiculos colocados a disposi<;:ao dos t~cnicos ale
maes; 

8. arcar com as despesas das viagens a servi<;:o dos espe
cialistas alemaes no Brasil, necessarias ao desempenho 
de suas atividades, pagando-lhes, al~m dos custos de 
transporte, diarias adequadas; e 

9. custear as despesas de moradia dos especialistas ale
maes. 

IV. Os equipamentos mencionados no Item II, paragra
fo 2, passarao, quando de sua chegada ao porto de desem
barque no Brasil, ao patrimOnio da Republica Federativa do 
Brasil, devendo, no entanto, ficar a inteira disposi<;:ao dos 
t~cnicos alemaes pelo prazo de sua atua<;:ao no projeto. 

V. Dos executores do projeto: 

1 . o Governo da Republica Federativa do Brasil encarre
gara da implementa<;:ao do projeto a Secreta ria da Agricul
tura do Estado do Rio de Janeiro e a Empresa de AssistEln
cia T~cnica e Extensao Rural do Estado do Rio de Janeiro 
(EMATER/RJ). 

2. o Governo da Republica Federal da Alemanha encarre
gara da execu<;:ao de suas contribui<;:Oes a "Deutsche Ge
sellschaft fiirTechnische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH" 
(Sociedade Alema de Coopera<;:ao T~cnica) Dag
Hammerskjod-Weg 1 em 6236 Eschborn 1. 

VI. De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste 
as disposi<;:Oes do acima referido Acordo Basico, de 30 de 
novembro de 1 963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo 
10). 

Case o Governo da Republica Federativa do Brasil concor
de com as propostas contidas nos I tens I a VI, esta Nota e a 
de resposta de Vossa ExceiElncia, em que se expresse a 
concordancia de seu Governo, ccinstituirao um Ajuste en
tre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da 
Nota de resposta de Vossa ExceiElncia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar os protestos da 
minha mais alta considera<;:ao''. 

2. Em resposta, informo Vossa ExceiElncia de que o Go
verne brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a 
constituir um Ajuste entre os nossos dois Governos, a en
trar em vigor na data de hoje. 

A prove ita a oportunidade para renovar a Vossa ExceiEln
cia os protestos da minha alta estima e mui distinta consi
dera<;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 

Ministro de Estado das Rela<;:Oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

os acordos entre o 
brasil e uruguai 

A ta da cerimOnia de troca dos instrumentos de ratificac;:ilo 
do Acordo de Previdencia Social entre o Brasil eo Uruguai, 
Acordos, por troca de Netas, para o estabelecimento de 
normas para facilitar e prom over o turismo, para a introdu
c;:ilo de modificac;:Oes no Acordo sobre Transportes Aereos 
e sobre servic;:os nilo-regulares de carga aerea entre o Bra
sil eo Uruguai, Ajuste Administrative para a aplicac;:ilo do 
Acordo Brasileiro-Uruguaio de Previd6ncia Social. e Acor
do de Cooperacilo Sanitlliria entre os dois palse_s, assina
dos _no Palacio do'ltainaraty em BrasOia, em 11 de setem
bro de 1980, pelos Ministros de Estado das Relac;:Oes Ex
teriores Ramiro Saraiva Guerreiro e Adolfo Folie Martrn,z. 



ATA DA CERIMONIA DE TRDCA DOS INSTRUMENTOS DE 
RATIFICACAO DO ACORDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

Os abaixo-assinados, Sua Excelencia o Senhor Embaixa
dor Ramiro Sara iva Guerreiro, Ministro de Estadodas Rela
<;:Cies Exteriores da Republica Federativa do Brasil, e Sua 
Excelencia o Senhor Adolfo Folie Martinez Ministro das 
Rela<;:oes Exteriores da Republica Oriental do Uruguai, 
reuniram-se no Palacio ltamaraty, em Brasilia, aos 11 dias 
domes de setembro de 1 980, para cerim5nia de troca dos 
lnstrumentos de Ratifica<;:ao do Acordo de Previdencia 
Social, firmado em Montevideu, a 27 de janeiro de 1978. 

E, tendo sido achados em boa e devida forma os referidos 
lnstrumentos de Ratifica<;:ao, procederam a sua troca. 

Em fe do que, no Iugar e data acima declarados, assinaram 
a presente Ata, feita em doisexemplares, nos idiomas por
tuguese espanhol, e nela apuseram seus selos. 

ACORDO PARA ESTABELECIMENTO DE NORMAS E PROMOCAO DO 
.TURISMO 

A Sua Excelencia o Senhor Adolfo Folie Martinez, Ministro 
das Rela<;:oes Exteriores da Republica Oriental do Uruguai. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia com rela
<;:ao ao interd\mbio turistico entre a Republica Federativa 
do Brasil e a Republica Oriental do Uruguai, cujo volume 
experimentou um crescimento constante nos ultimos 
a nos. 

2. Esta circunstancia requer uma permanents adequa
<;:ao das normas aplicaveis para facilitar e promover o nor
mal desenvolvimento do turismo recfproco. 

3. Contudo, as normas que regulam a referida ativida
de, ou que de alguma mane ira sobre ela inc idem, referem
se atualmente a temas especificos e conexos, como mi
gra<;:oes, transportes, alfandega e outros, cuja harmonia 
normativa e necessaria lograr para estimular as correntes 
turisticas entre nossos paises. 

4. Para tal fim, e como objetivo de harmonizar no maior 
grau possivel as disposi<;:Cies que regulam o desenvolvi
mento do intercambio turistico brasileiro-uruguaio e de 
consubstanciar num instrumento jurfdico a aspira<;:ao que 
nose comum, e necessaria concertar a ado<;:ao de medi
das adequadas para lograr um acordo de carater integral 
sobre facilita<;:ao do turismo. 

5. Para tanto, o Governo brasileiro concorda como de 
Vossa Excelencia em celebraro referidoacordo, o qual se
ria concluido como resultado do seguinte procedimento 
previo: 

1 . Criar uma comissao ad hoc que tera a seu cargo os 
estudos previos correspondentes e a reda<;:ao de um 
projeto de convenio para a facilitacao do turismo entre 

a Republica Federativa do Brasil e a Republica Oriental 
do Uruguai. 

2. A Comissao sera integrada por funcionarios designa
dos por cada uma das Partes. 

3. A Comissao devera finalizar os estudos previos e redi
gir o pertinente projeto de acordo antes do dia 1. o de 

janeiro de 1 981 . 

6. A presente Nota e a de Vossa Excelencia de mesma 
data e identico teor, constituem um acordo entre nossos 
Governos, o qual entrara em vigor a partir do dia de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha mais alta considera<;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela<;:Cies Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

ACORDO PARA INTRODUCAO DE MODIFICACOES NO ACORDO 
SOBRE TRANSPORTES AEREOS 

A Sua Excelencia o Senhor Adolfo Folie Martinez, Ministro 
das Rela<;:oes Exteriores da Republica Oriental do Uruguai. 

Senhor Ministro, 

Com referencia a II Reuniao de Consulta entre autoridades 
aeronauticas da Republica Federativa do Brasil e da Repu
blica Oriental do Uruguai, realizada no Rio de Janeiro, nos 
dias 28 a 31 de janeiro de 1980, nos termos doArtigo VIII 
do Acordo sobre Transportes Aereos vigente entre os do is 
paises, tenho a honra de manifestar a Vossa Excelencia a 
concordancia do Governo brasileiro com a Ata Final dare
ferida Reuniao de Consulta, cujo texto reproduzo a seguir: 

"ata final 

1 - No periodo de 28 a 31 de janeiro de 1980, reuniram
se na cidade do Rio de Janeiro delega<;:oes aeronauticas do 
Brasil e do Uruguai, para a realiza<;:ao de Consulta Aero
nautica nos termos do Artigo VIII do Acordo sobre Trans
partes Aereos firmado pelos dois paises. 

2 - A composi<;:ao das Delega<;:oes consta do Anexo 1 . 

3 - As duas Delega<;:oes adotaram a seguinte Agenda: 

I - Item 3 da A ta firmada a 6 de outubro de 1 9 7 8, rete
rente aos servi<;:os da "CRUZEIRO" e "PLUNA"; 

II - Substitui<;:ao de equipamento; 

Ill - Servi<;:os nao regulares de carga. 

- operacoes das empresas designadas pelas partes -
empresas uruguais 

A PLUNA esta autorizada a operar nove (9) frequencias 
semanais com equipamento do tipo Boeing 7 2 7-1 00 ou 
Boeing 73 7, ou similar, com a configuracaode 1 20 assen
tos. 
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Os servic;:os acima autorizaoos poderao ser operados a 
partir do Aeroporto de Aeroparque, na cidade de Buenos 
aires, podendo transportar o trafego mencionado no A cor
do sobre Transportes Aereos dee para as escalas no Bra
siL A alterac;:ao no Ouadro de Rotas do Uruguai, para a in
clusao des sa escala, sera feita por ocasiao da troca de No
tas Diplomaticas referente a Consulta. 

A PLUNA esta ainda autorizada a operar tres (31 frequen
cias semanaiscom equipamento do tipo DC-1 0 ou similar, 
com a configurac;:ao de 256 assentos, nas rotas atraves 
do Brasil do Quadro de Rotas do Uruguai, devendo as Au
toridades aeronauticas de am bas as Partes, antes do infcio 
do servic;:o, estabelecer mediante entendimentos a rota 
que operara a empresa df!sianada. 

Empresas Brasileiras 

A CRUZEIRO DO SUL esta autorizada a operarsete (7) fre
quencias semanais, sendo cinco (51 frequencias sema
nais comequipamento dotipo Boeing 727-100 ou Boeing 
737 ou similar, com a configurac;:ao de 120 assentos, e 
duas (2) frequencias semanas com equipamento do tipo 
AIRBUS A-300 com a configurac;:ao de 234 assentos, ou 
similar ou inferior, nas rotas "A" do Ouadro de Rotas do 
Brasil. 

A VA RIG esta autorizada a operartres (31 freqi.iencias se
manais com equipamentodo tipo DC-1 0 ou similar, com a 
configurac;:ao de 256 assentos, nas rotas "B" do Ouadro 
de Rotas do Brasil. 

Substitui~iio de Equipamento 

A substituic;:ao de equipamento prevista no item anterior 
pod eraser efetivada a partir da data de assinatura da pre
sertte Ata Final, mediante apresentac;ao do pedido da em
presa interessada a Autoridade competente da outra Par
te. 

Servi~os niio Regulares de Carga 

Ambas as Delegac;:oes trocaram pontos de vista sobre a 
operac;:ao de servic;:os nao regula res de carga para e atra
ves do territ6rio das duas Partes, e regulamentaram a ma
teria ern documento separado. 

Consulta Aeronautica 

As duas Delegac;:oes acordaram na conveniencia de man
ter um sistema de reunioes peri6dicas entre as Partes, 
convindo, em consequencia, a realizac;:aode nova Reuniao 
de Consulta no decorrer do primeiro trimestre de 1 981 , in
clusive para avaliar o resultado das operac;:oes previstas 
nesta Ata. 

Aplica~iio e Vigencia da Consulta 

A presente Ata Final sea plica a partir da data de sua assi
natura, nos limites dos poderes administrativos das res
pectivas autoridades aeronauticas, e entrara em vigor de
finitivamente na data em que for confirmada por troca de 
Notas Diplomaticas, o que de vera ocorrertao cedoquanto 
possfvel. 
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A iniciativa da troca de Notas Diplomaticas acima referida 
cabera ao Governo da Parte que serviu de sede a presente 
Reuniao de Consulta." 

2. De conformidade como artigo VII do Acordo sobre 
Transportes Aereos, as modificacoes do Anexo entrarao 
em vigor uma vez confirmadas p~r troca de Notas por via 
diplomatica. 

3. Dessa forma, proponho que esta Nota, juntamente 
com a de igualteore da mesma data, de Voss a Excelencia, 
constituam a troca de Notas a que se ref ere o artigo VII do 
Acordo sobre Transportes Aereos e que, consequente
mente, as modificac;:oes acima mencionadas passem a vi
gorar a partir de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha mais alta considerac;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

ACORDO SOBRE SERVICOS NAO·REGULARES 
DE CARGA AEREA . 

A Sua Excelencia o Senhor Adolfo Folie Martinez, Ministro 
das Relac;:oes Exteriores da Republica Oriental do Uruguai. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a vossa Excelencia com refe
rencia a II Reuniao de Consulta entre autoridades aeronau
ticas da Republica Federativa do Brasil e da Republica 
Oriental do Uruguai, realizada no Rio de Janeiro, nos dias 
28 a 31 de janeiro de 1980, e ao Memorandum de Enten
dimentos sobre servic;os nao regula res de carga firmado 
em 31 de janeiro de 1 980 por ambos os chefes de delega
c;:ao. 

2. A esse respeito, e-me grato manifestar a Vossa Ex
celencia a concordancia do Governo brasileiro como con
tide no referido Memorandum de Entendimentos, cujo 
texto reproduzo a seguir: 

"Memorandum de Entendimentos 
Servic;:os nao-Regulares de Carga 

As Autoridades aeronauticas abaixo-assinadas, com o 
prop6sito de aperfeic;:oarem as relac;:oes aeronauticas en
tre os dois pafses, concordaram em manter as bases esta
belecidas pelos entendimentos de 1 3 de junho e de 7 de ju
lho, ambos de 1978, havidos entre a Direcao Geral de 
Aviac;:ao Civil do Uruguai e a Comissao de Estudos Relati
ves a Navegac;:ao Aerea lnternacional- CERNAI, do Bra
sil, para a realizac;:ao de servic;:os nao regula res de carga, na 
forma abaixo: 

1 - A empresa de bandeira uruguaia AERO URUGUAY 
fica autorizada a realizar mensalmente ate 5 voos nao re
gula res de carga, de pontos no Uruguai, para Rio de Janei
ro e Sao Paulo (Viracopos), com extensao a Luxemburgo, 
podendo embarcar ou desembarcar carga nas escalas aci
ma especificadas, e vice-versa. 



2 - A empresa de bandeira brasileira VARIG podera 
operar igual numero de vOos na rota do Acordo sabre 
Transportes Aereos firmado pelo Brasil e pelo Uruguai e 
que opera atualmente, paden do embarcar e desembarcar 
carga nas escalas constantes dessa rota, inclusive nas 
suas exteilsoes alem do territ6rio brasileiro. 

3 - Os demais vOos, alem dos estabelecidos nos itens 
1 e 2 sera a solicitados e autorizados segundo a legislac;:ao 
de cada pais. 

4 - As autoridades aeronauticas do Brasil e do Uruguai 
terao como objetivo principal desta autorizac;:ao o ofereci
mento de capacidade entre os dais paises, para o atendi
mento das necessidades de procura de trafego. 

5 - Os vOos a serem autorizados, com base neste en
tendimento, serao comunicados pela empresa interessa
da a ambas as Autoridades Aeronauticas, com a antece
di!ncia minima de 48 horas, para a sua realizac;:ao, com as 
indicac;:oes exigidas pela legislac;:ao interna de cada pais. 

6 - Os pedidos podem ser apresentados, para a realiza
c;:ao de um v6o ou de uma serie deles, obedecido o limite 
mensa I acima estabelecido. 

7 - 0 equipamento autorizado, para ambas as empre
sas, eo equipamento B-707, ou similar. Essas aeronaves 
deverao ser de matricula do pais que de signa a empresa, 
podendo admitir-se excepcionalmente a utilizac;:ao de ae
ronave de matricula estrangeira, para atender a circuns
tancias especiais das empresas mencionadas, mediante 
solicitac;:ao da sua respectiva Autoridade Aeronautica. 

8 - As tripulac;:oes das aeronaves utilizadas, nesses 
servic;:os, sera a de nacionalidade do pais que designa a em
presa, admitindo-se as excec;:oes constantes do Protocolo 
de Assinatura, firmado pelos dais paises, junta mente com 
o Acord a sabre Transportes Aereos, em 28 de dezembro 
de 1956. Em qualquer caso, a inclusao de tripulantes es
trangeiros sera comunicada a outra Partee esses tripulan
tes somente poderao operar os servic;:os quando a outra 
Parte nao apresentar objec;:ao. 

9 - As tarifas dos servic;:os sao as estabelecidas pelas 
Partes, para os servic;:os regulares de carga, ede passagei
ros e carga, na conformidade da clausula tarifaria doAcor
do sabre Transportes Aereos firmado entre os dais paises. 

No caso especlfico das commodities, as Partes obede
cerao a pratica internacional, nosentido de que cad a Parte 
podera estabelecer a tarifa para a carga com origem em 
seu territ6rio, comunicando-a a outra Parte. As tarifas es
tabelecidas podem ser aplicadas pelas empresas mencio
nadas. 

Nao se aplicam as norm as deste item para o freta menta de 
aeronave, podendo cada empresa convencionar o servico 
diretamente com oconsignadorou expedidor, obedecid~s 
no entanto as normas vi gentes no territ6rio de cad a Parte 
relativamente ao freta menta. 

1 0 - As empresas cumprirao a legislac;:ao interna de ca
da pais, na realizac;:ao de seus servic;:os. 

11 - A autorizac;:ao pod era sercassaaa, par a to unilate
raldecada Parte. Noentanto, as Partes, antesdetomarem 
qualquer providi!ncia a esse respeito, se reunirao e toma
rao a medida so mente se nao for encontrado um entendi
mento satisfat6rio." 

3. Dessa forma, tenho a honra de proporque esta Nota, 
junta mente com a que, de igual teore mesma data, me diri
ge Vossa Exceli!ncia, constituam acordo entre os nossos 
dais governos e que, conseqi.ientemente, o Memorandum 
de Entendimentos acima transcrito passe a vigorar a partir 
de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceli!n
cia os protestos da minha alta estima e mais distinta consi
derac;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

AJUSTE ADMINISTRATIVO PARA APLICACAO 
DO ACOROO DE PREVIOENCIA SOCIAL 

Em cumprimento ao Artigo 2 2 do Acordo de Previdi!ncia 
Social entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica 
Oriental do Uruguai, de vinte e sete de janeiro de mil nove
centes e setenta e oito, aprovado no Brasil pelo Decreta 
Legislativo n. 6 7, de cinco de outubro de mil novecentos e 
setenta e oito e no Uruguai pela Lei n. 14.895 de vinte e 
tres de maio de mil novecentos e setenta e nove, as autori
dades competentes dos Estados Contratantes, estabele
cem o seguinte Ajuste Administrative para aplicac;:ao do 
mencionado Acordo de Previdi!ncia Social. 

parte I 
disposi~iies gerais 

artigo I 
(defini~iies) 

Para fins da aplicac;:ao do Acordo de Previdi!ncia Social 
entende-se por: 

1) autoridade competente: o Ministro de Estado da Pre
videncia e Assisti!ncia social do Brasil eo Ministro do Tra
balho e Previdi!ncia Social do Uruguai; 

2) organismo de ligac;:ao: entidade a que corresponda 
facilitar a execuc;:ao do Acordo de Previdi!ncia Social, 
atuando como elo obrigat6rio entre as entidades gestoras; 

3) entidade gestora: os organismosquetem a seu cargo 
a gestao de um ou mais regimes de previdencia social; 

4) trabalhadores: as pessoas compreendidas no campo 
de aplicac;:ao da legislac;:ao de previdi!ncia social; 

5) beneficiarios: as pessoas que percebem prestac;:oes 
de previdencia social; 

6) periodos de servic;:o: o tempo computavel para gerar 
prestac;:oes de previdencia social de acordocom as legisla
c;:oes dos Estados Contratantes. 
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artigo II 
(entidades gestoras) 

A aplicac;:ao do Acordo de Previdl\ncia Social cabera as se
guintes entidades gestoras: 

11 No Brasil: 

ao lnstituto Nacional de Previdencia Social (INPSI -
concessao e manutenc;:ao dos beneficios (prestac;:oes 
pecuniarias). reabilitac;:ao e readaptac;:ao profissional; 

ao lnstituto Nacional de Assistencia Medica da Previ
dencia Social (INAMPSI - prestac;:ao de assistencia a 
saude (medica, odonto16gica, farmaceutica, ambula
torial e hospitalar); 

ao lnstituto de Administrac;:ao Financeira da Previden
cia e Assistencia Social (lAP ASI- arrecadac;:ao, fisca
lizac;:ao e cobranc;:a das contribuic;:oes previdenciarias. 

21 No Uruguai: 

aos 6rglios e organismos estatais e as instituic;:oes pa
ra€statais em suas respectivas competencias, quanto 
as prestac;:oes de aposentadorias e pensoes, enfermi
dades, acidentes comuns, acidentes do trabalho, 
doenc;:as profissionais e beneficios familiares. 

artigo Ill 
(organismos de liga~iio) 

Para facilitar a aplicac;:ao do Acordo de Previdencia Social, 
conforme o estipulado no seu Artigo 19, instituem-se os 
seguintes organismos de ligac;:ao: 

no Brasil: o lnstituto Nacional de Previdencia Social 
(INPSI; 

no Uruguai: a Direc;:ao Geral de Seguridade Social 
(DGSSI. 

parte II 
disposi~iles particulares 
deslocamentos temporirios 

artigo IV 
(procedimentos) 

11 Nos casos previstos no Artigo 41etra a) do Acordo, a 
empresa que enviar ao outro pais um trabalhador a seu ser
vic;:o porum periodo de ate 12 (doze) meses, remetera um 
certificado (formulario n. UB-11 no qual conste que duran
te sua ocupac;:ao temporaria no territ6rio desse Estado, a 
empresa continuara aplicando ao referido trabalhador ale
gislac;:lio do pais onde tem sua sede. 

21 0 certificado sera remetido em 5 (cinco) vias e sera 
apresentado pela empresa ao organismo de ligac;:lio doEs
tado onde tem sua sede, o qual registrara no referido certi
ficado a data da apresentac;:lio. 0 mencionado organismo 
de ligac;:lio remetera uma das vias a entidade gestora de 
seu pais, devolvera a empresa 2 (duasl vias, uma das 
quais sen~ entregue ao trabalhador, fazendo chegar ao or
ganismo de ligac;:lio do outro Estado as 2 (duas) vias res-
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tantes, uma para ser remetida a entidade gestora desse 
pais e a outra a empresa que empregue o trabalhador 
transferido. 

31 Se o trabalhador deixar de pertencer a empresa que o 
enviou, antes de cumprir o periodo pelo qual foi transferi-· 
do, dita empresa devera comunicar o fato a entidade ges
tora do Estado on de tem sua sede. Esta ultima comunicara 
tal circunstancia ao organismo de ligac;:ao de seu pais, que 
far a ciente o seu similar do outro Estado da caducidade do 
certificado a que se refere o item 1). 

41 Sea empresa que promoveu a transferi!ncia do tra
balhador para o outro pais, considerar que o seu trabalho 
excedera o periodo de 1 2 (doze) meses, pode solicitar, por 
uma unica vez, prorrogac;:lio para que o trabalhador conti
nue sujeito a legislac;:lio do Estado de origem. Neste caso, a 
referida empresa devera apresentar ao organismo de liga
c;:ao de seu pais uma solicitac;:ao de prorrogac;:lio (formula
rio n. UB-2), na qual indicara o periodo solicitado para que 
este organismo de ligac;:lio a rem eta a seu similar do outro 
Estado. 

51 A empresa devera apresentar em duplicata a solicita
c;:ao a que se refere o item 4), dentro do prazo de 45 (qua
renta e cinco) dias corridos antes do vencimento dos 1 2 
(doze) meses. Em caso contra rio, o trabalhador ficara au
tomaticamente sujeito, a partirdovencimentodos 12 (do
ze) meses, a legislac;:ao do Estado em cujo territ6rio conti
nue desenvolvendo suas atividades. 

61 0 organismo de ligac;:ao do pais receptor comunicara 
ao similar do outro Estado a decisao adotada pela Au tori
dade Competente quanto ao pedido de prorrogac;:lio. 

71 Nocasoem que varios trabalhadores sejam enviados 
conjuntamente pela mesma empresa para trabalhar tem
porariamente no territ6rio do outro Estado, expedir-se-a 
um certificado coletivo. 

presta~iles por velhice, invalidez e morte 

artigo V 
(procedimentos) 

11 Os interessados que desejarem fazer valer o dire ito a 
prestac;:oes referentes as disposic;:oes do Capitulo II, Arti
gos 7 a 1 1 do Acordo, deverlio apresentar o respectivo pe
dido (formulario n. UB-31 em duplicata, a entidade gestora 
competente do pais de sua residi!ncia. 

21 A entidade gestora que receber o pedido remetera 
imediatamente uma via do mesmo a sua similar do outro 
Estado. 

31 A entidade gestora do outro pais informara a similar 
do primeiro Estado se o interessado comprova periodos de 
servic;:o computaveis, cumpridos nesse pais. Em caso afir
mativo, remeter-lhe-a 2 (duas) vias do referidoformulario, 
detalhando os periodos que o interessado podecomputar. 
Em caso contra rio, devolvera o pedido com a informac;:lio 
de que o interessado nao comprova servic;:os ·computa
veis, indicando a causa, informac;:lio essa que sera comu
nicada ao peticionario pela entidade gestora perante a 
qual foi apresentado o pedido. 



4) A entidade gestora do primeiro Estado, uma vez re
cebido o pedido, sem aguardar a informa<;:ao a que se refe
re o item 3), estabelecera se o interessado comprova pe
riodos de servi<;:o computaveis, cumpridos nesse pais. 

5) Uma vez recebida a documenta<;:ao, a entidade ges
tora perante a qual se iniciou a tramita<;:ao totalizara os pe
riodos de servi<;:o computaveis em ambos os Estados e de
terminara se o interessadotem direito a presta<;:aode acor
do com sua legisla<;:ao. Esta resolu<;:ao sera comunicada a 
entidade gestora do outro pais, devolvendo-se-lhe uma 
das vias do formulario. 

6) A entidade gestora do segundo Estado decidira, por 
sua vez, quanto ao pedido, remetendo a similar do outro 
pais c6pia da resolu<;:ao que expedir. 

7) Am bas as resolu<;:1ies serao notificadas ao interessa
do pela entidade gestora em que se iniciou a tramita<;:ao, 
que comunicara a entidade gestora do outro Estado a data 
da mencionada notifica<;:ao. 

artigo VI 
(totaliza~iio de periodos) 

1) Os periodos de servi<;:oa serem levadosem conta pa
ra a totaliza<;:ao serao os que resultarem computaveis de 
acordo com a legisla<;:ao de cada urn dos Estados em que 
se realizaram. 

2) Quando em ambos os paises se ten ham cumprido si
multaneamente periodos de servi<;:o computaveis, exclu
sivamente para fins de totaliza<;:ao, os tempos de servi<;:o 
simultaneos serao considerados como cumpridos pela 
metade em cada urn dos Estados. 

3) Os periodos de servi<;:o que se leva rem em conta para 
a totaliza<;:ao serao todos aqueles considerados como ta is 
pela legisla<;:ao do Estado Contratante no qual foram cum
prides, mesmose ja tiverem originadoa concessao de uma 
presta<;:ao. 

artigo VII 
(proporcionalidade das presta~iiesl 

0 valor das presta<;:oes que os interessados possam obter 
em virtude da legisla<;:ao de cad a urn dos Estados, como re
sultado da totaliza<;:ao dos perfodos computados, sera de
terminado da seguinte forma: 

1 I cada uma das entidades gestoras estabelecera pre
via mente o valor da presta<;:ao, como se todos os periodos 
computados em ambos os Estados se houvessem cumpri
do sob sua pr6pria legisla<;:ao; 

21 com base nesse valor cad a uma das entidades gesto
ras determinara a quantia que I he cabe, que sera calculada 
na propon;:ao que resultar da rela<;:ao entre o perfodo que 
houver computado e o totalizado; 

3) os valores assim determinados serao pages direta
mente ao beneficia rio por intermedio de cada uma das en
tidades gestoras, na propor<;:ao que lhe corresponda. 

artigo VIII 
(grau de incapacidade e pagamento de presta~iies pur invalidezl 

1) A qualifica<;:ao e determina<;:ao do grau de incapaci
dade ficarao a cargo da entidade gestora competente do 
pais no qual o trabalhador se encontre prestando ou tenha 
prestado servi<;:os por ultimo. 

2) Esta entidade gestora, com a concordancia do inte
ressado, pod era solicitar a similar do outro Estado os ante
cedentes e documentos medicos que considere necessa
ries. 

3) 0 pagamento da presta<;:ao por invalidez ficara a car-
go da entidade gestora a que se ref ere o item 1 ) . 

4) Se o direito ou o valor da presta<;:ao por invalidez de
penderem da totaliza<;:ao dos servi<;:os cumpridos em am
bos os paises, o valor da mencionada presta<;:ao sera de
terminado e pago proporcionalmente pelas entidades ges
toras de cad a urn deles, de acordo como disposto no Arti
go VII. Se em tal hip6tese o solicitante nao tiver direito a 
esta presta<;:ao em urn dos Estados, a entidade gestora do 
outro pais somente abonara o valor proporcional que re
sultar da rela<;:ao entre o periodo que houver computado e 
o totalizado. 

5) Em nenhum caso poderao ser concedidas pelos do is 
Estados presta<;:1ies independentes por invalidez, decor
rentes da mesma causa. 

artigo IX 
(dependentesl 

1) A determina<;:ao da qualidade de dependenteestarll a 
cargo da entidade gestora, de acordo com a legisla<;:ao de 
seu pais. 

2) Se o dire ito ou valorda presta<;:ao dependerem da to
taliza<;:aodos servi<;:os cumpridos em ambos os paises, es
se valor serll determinado e pago proporcionalmente pel as 
entidades gestoras de cada urn dos Estados, de acordo 
com o disposto no Artigo VII. Seem tal hip6tese o solici
tante nao tiver direito a presta<;:ao em urn dos Estados, a 
entidade gestora do outro pais somente abonarll o valor 
proporcional que resultar da rela<;:ao entre o periodo que 
houver computado eo totalizado. 

artigo X 
(valor mfnimol 

1 I Se o valor da presta<;:ao estabelecido de acordo com 
o incise 1 I doArtigo VII resultar inferior ao mfnimoque cor
responda na forma da legisla<;:ao de cada Estado, cada en
tidade gestora aumentarll o referido valor ate alcan<;:ar es
se mfnimo, aplicando sobre o mesmo o procedimento indi
cado no incise 21 do citado Artigo. 

21 Toda a vez que ap6s a concessaoda presta<;:ao hou
ver majora<;:ao do valor minima correspondente a legisla
<;:ao de cad a Estado, cad a entidade gestora abonarll a par
te proporcional resultante da aplica<;:ao do ~rocedimento 
estabelecido no item 21 do Artigo VII, com reia<;:ao ao novo 
mfnimo. 
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artigo XI 
(lei aplicavel) 

Para determinar o direito as prestac;;oes com base noAcor
do, a entidade gestora de cad a pais aplicara a lei vigente na 
data da ultima cessaciio do service, ainda que esta tenha 
ocorrido no outro Est~do, ou da ~orte se foro caso, salvo 
disposic;;ao legal em contrario. 

artigo XII 
(presta~iies anteriores a 
vigencia do acordol 

Os beneficiaries de prestac;;oes por velhice, invalidez ou 
morte, concedidas ou a conceder com base em servic;;os 
cumpridos antes da data da vigencia do Acordo, so mente 
poderao obter a reform a ou transformac;;ao da prestac;;ao, 
ou o reajuste ou aumento do seu valor pela aplicac;;ao do 
mesmo Acordo, desde que comprovem periodos de servi
c;;o a partir dessa data, bem como os restantes requisites 
para tais efeitos pela legislac;;ao de cada um dos Estados 
Contratantes. 

presta~oes em casu de natalidade e enfermidade 

artigo XIII 
(configura~iio de direito) 

11 0 trabalhador que tenha completado no Estado de 
origem o periodo de carencia necessaria a concessao de 
auxflio-doenc;;a e de auxilio-natalidade, tera assegurado, 
no caso de nao se encontrar filiado a legislac;;ao do Estado 
de acolhimento, o direito a esses auxflios nas condic;;oes 
estabelecidas pela legislac;;ao do Estado de origem e a car
go deste. 

21 Quando 0 trabalhador ja estiver vinculado a previ
dencia social do Estado de acolhimento esse direito sera 
reconhecido se o periodo de carencia for coberto pela so
ma dos periodos de servic;;os computaveis. Neste caso as 
prestac;;oes serao devidas pelo Estado de acolhimento e 
segundo sua legislac;;iio. 

31 Em nenhum caso se reconhecera direito ao recebi
mento de auxflio-natalidade nos Estados Contratantes em 
decorrencia do mesmo evento. 

artigo XIV 
(assistencia medica) 

Para aplicac;;ao do disposto no Artigo 6 do Acordo, todo e 
qualquer atendimento referente a saude, excetuado ode 
urgencia, devera ser previa mente autorizado pel a entida
de gestor a atraves do organismo de ligac;;ao, o qual especi
ficara o procedimento. 

parte Ill 
di$posi~iies finais 

artigo XV 
(efetiva~iio de direitos) 

Os direitos estabelecidos no Artigo 1 doAcordo seriioefe
tivados com base nas normas particulares nele contidas. 
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artigo XVI 
(aplica~iio opcional do acordo) 

Os interessados poderao optar para que seus direitos se
jam reconhecidos de conformidade com as disposic;;oes do 
Acordo ou da legislac;;iio de cad a um dos Estados. Essa op
c;;ao tera carater definitive. 

artigo XVII 
(obriga~iies dos beneficiarios) 

Os beneficiaries de prestac;;oes da previdencia social con
cedidas com base no Acordo, ficam obrigados a fornecer 
as informac;;oes solicitadas pelas respectivas entidades 
gestoras, referentes a sua situac;;ao frente as leis que re
gem a materia, e a comunicar-lhes todas as situac;;oes pre
vistas pel as disposic;;oes legais, que alterem ou possam al
terar 0 direito a percepc;;ao total ou parcial da prestac;;ao 
que recebem, de acordo com as normas legais vigentes 
nos respectivos paises. 

artigo XVIII 
(notifica~iio de latus novos) 

11 No caso de os beneficiaries de prestac;;oes comunica
rem o retorno a atividade, a entidade gestora do pais em 
que se realize a comunicac;;ao informara essa circunstan
cia a similar do outro Estado. 

21 Da mesma forma se procedera quando a entidade 
gestora de um dos Estados tome conhecimento do faleci
mento de beneficiaries de prestac;;oes, ou de qualquer ou
tro fa to ou circunstancia que a seu juizo altere ou possa al
terar 0 dire ito a percepc;;ao total ou parcial do valorda pres
tac;;ao que recebem. 

artigo XIX 
(exames medicos) 

As entidades gestoras poderiio solicitar a similar do outm 
pais, a realizac;;ao de exames medicos em seus segurados 
e beneficiaries radicados nesse Estado, para determina
c;;ao da incapacidade de trabalho e de ganho, bem como as 
suas revisoes. Os gastos decorrentes desses exames, as 
diarias de estada e demais despesas de viagem, serao li
quidados pela entidade gestora encarregada dos exames 
e reembolsados pela similar que o solicitou. 0 reembolso 
sera realizado de acordo com as tarifas e as norm as aplica
das pela entidade gestora que efetuou os exames, deven
do, para isso, apresentar uma relac;;iio pormenorizada dos 
gastos realizados. 

artigo XX 
(comprova~iies e autenticidade 
de fatos e documentos) 

11 Os organismos de ligac;;ao e as entidades gestoras de 
cada pais deveriio comprovar a veracidade dos fatos ou 
atos e a autenticidade dos documentos que solicitem ou 
apresentem os interessados, de acordo com as formalida
des vigentesem seu respective Estado, registrandotalcir
cunstancia nos formularies correspondentes. Esse regis
tro, subscrito por pessoa autorizada, tara fee s_ubstituira, 
no caso, a remessa dos documentos originais. 



2) As entidades gestoras de cad a Estado teriio por ver
dadeiros os fatos ou atos cuja veracidade ou autenticida
de tiver sido comprovada pelo organismode liga<;:iio ou en
tidade gestora do pais em que se cumpriram ou realizaram. 

artigo XXI 
(comunica~iies entre entidades gestoras) 

1) Todas as comunica<;:Oes e as trocas de informa<;:Oes 
que as entidades gestoras de urn Estado devam efetuar a 
similar do outro pais serao feitas por intermedio dos res
pectivos organismos de liga<;:iio. 

2) Semestralmente os respectivos organismos de liga
<;:iio remeteriio as rela<;:Oes de pagamento das presta<;:Oes 
efetuadas dentro desse prazo. 

artigo XXII 
(formullirios) 

Para aplica<;:iio das disposi<;:Oes do Acordo e do presente 
Ajuste seriio adotados os seguintes formularios, bern co
mo outros que se fizerem necessarios: 

formulario n. UB 1 - Certificado de Deslocamento 
Temporario; 

formulario n. UB 2 - Certificado de Prorroga<;:ao de 
deslocamento Temporario; 

formulario n. UB 3 - Solicitaciio de Prestacao Pecu-
niaria. · · 

artigo XXIII 
(comissao mista) 

As respectivas Autoridades competentes poderao desig
nar seus representantes na Comissao Mista, conforme 
Artigo 22, sempre que necessaria. 

artigo XXIV 
(vigi!ncia) 

0 presente Ajuste come<;:ara a vigorar a partir da data de vi
gllncia do Acordo Brasileiro-Uruguaio de Previdllncia So
cial. 

Feito em Brasilia, aos 11 dias do mlls de setembro de 
1 980 em dois exemplares nas linguas portuguesa e espa
nhola, sendo ambos os textos igualmente validos. 

ACOROO DE COOPERACAO SANITARIA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Oriental do Uruguai, 

IMBUIDOS do espirito de alta coopera<,:iio e amizade que 
preside as suas rela<,:Oes, 

ANIMADOS pelo desejo de fortalecer e estreitar os tradi
cionais la<,:os de amizade existentes entre os dois paises, 

RECONHECENDO as vantagens reciprocas que resulta
riam para as popula<,:Oes de ambos os paises de uma coo
pera<,:iio sanitaria mais estreita entre os dois governos, 

TENDO EM VISTA a letra eo espirito do Tratado de Amiza
de, Coopera<,:ao e Comercio, de 12 de junho de 1975, e 

CONSCIOS da necessidade de estabelecer principios que 
norteiam os pianos, programas, projetos e atividades em 
materia de saud e. especialmente aqueles voltados para as 
a<,:Oes de alcance coletivo, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

Para atingir os prop6sitos e objetivos colimados neste 
Acordo, a cord am as Partes Contratantes em que as a<,:oes 
basicas de saude publica deveriio ser executadas, tendo 
em vista o quadro epidemiol6gico local, suas convenilln
cias e possibilidades, conforme a delibera<,:ao soberana de 
cad a qual. 

artigo II 

As Partes Contratantes reconhecem que fatores de natu
reza epidemio16gica, no ambito do pais vizinho, podem 
produzir repercussoes indesejaveis, alem-fronteiras, 
comprometendo a saude da popula<,:ao em areas densa
mente povoadas. 

artigo Ill 

As Partes Contratantes reconhecem, ainda, que o desen
volvimento dos meios de transportee transito de pessoas 
e de bens, de urn para outro pais, proporciona maiores fa
cilidades para o ingresso de vetores e de a gentes patoge
nicos, capazes de produzir situa<,:oes de agravo a saude 
coletiva. 

artigo IV 

Como prop6sito de prevenire dirimir os riscosdecorrentes 
do quadro descrito no Artigo anterior, e atentas ainda para 
o fie I cumprimento dos compromissos assumidos perante 
os organismos internacionais de saud e. deliberam as Par
tes Contratantes adotar, no ambito dos seus territ6rios, 
prioritariamente, as seguintes medidas: 

1 . Desenvolver programas de imuniza<,:oes, de comba
te a vetores e de saneamento basico, a nivel interno, espe
cialmente nas areas limitrofes de suas fronteiras, de acor
do com suas realidades ecol6gicas, estrategicamente sin
cronizados, coordenados e desenvolvidos, no tempo e no 
espa<,:o, a fim de assegurar maior eficacia as a<,:oes. 

2. Adotar metodos uniformes quanto ao desempenho 
de a<,:oes basicas de saude, e, caso contrario, quando ra
zoes imperiosasexigir em metodos diversificados, envidar 
esfor<,:os para o estabelecimento de para metros de com
parabilidade. 

3. Estimular a capacita<,:iio de recursos humanos desti
nados a execu<,:ao de ac;Oes basicas de saude, proporcio-
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nando cada pais a inscric;:ao de candidatos oficialmente 
encaminhados pelo outro. 

4. Apoiare incentivar o desenvolvimentode programas 
integrados de pesquisas multi-institucionais estritamente 
voltados para as necessidades internas, em materia de 
saud e. 

5. Buscar a melhoria do sistema de coleta, analise, di
vulgac;:ao e intercambio de informac;:oes e estatisticas de 
saude. 

6. Manter contatos permanentes para o conhecimento 
oportuno das norm as leg a is e regulamentares em materia 
de saude publica editadas em cada pais, facilitando o 
aprendizado das mesmas mediante troca de consultas e 
estagios para os juristas especializados nesse campo. 

7. Manter permanente intercambio de informac;:oes e 
consultas em materia de organizac;:ao de servic;:os de sau
de publica, planejamento e metodos simplificados de tra
balho nesse setor. 

8. Aprimorar metodos para atividades de educac;:iio em 
saude, visando a contribuir para facilitar a participarc;:iio 
consciente da comunidade nas ac;:oes de alcance coletivo. 

9. Aprimorar os sistemas de vigilancia sanitaria de dro
gas, medicamentos, insumos farmaceuticos e outros 
bens de interesse para a saude humana, mediante o aper
feic;:oamento institucional, operacional e de recursos hu
manos voltados para esses fins. 

artigo V 

A fim de efetivar as disposic;:oes do presente Acordo, fica 
instituida, no ambito da Comissao Geral de Coordenacao 
Brasileiro-Uruguaia, uma Subcomissiio Sanitaria Mi~ta, 
que se reunira anualmente, de forma alternada, em qual
quer ponto doterrit6rio de uma e de outra Parte Contratan
te. 

1 . A referida Subcomissao Sanitaria Mista podera 
reunir-se extraordinariamente, toda vez que se fizer ne
cessaria. 

2. Tanto no caso das reunioes ordinarias, como no das 
reunioes extroardinarias, as comunicac;:oes pertinentes se 
farao atraves da via diplomatica. 

artigo VI 

As Partes Contratantes se comprometem a contribuir pa
ra atualizar, juntamente com os demais paises signata
ries, o AcordoSanitario Panamericanofirmado em Monte
videu, a 13 de maio de 1948. 

artigo VII 

Cada uma das Partes Contratantes notificara a outra da 
conclusao das formalidades necessarias a entrada em vi
gor do presente Acordo, o qual tera vigencia a partirda da
ta da ultima dessas notificac;:oes. 
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artigo VIII 

Em caso de denuncia do Acordo, a qual produzira efeitos 
seis meses ap6s comunicado a outra Parte, os programas 
e projetos em execuc;:ao nao seriio afetados, salvo quando 
as Partes Contratantes convierem diversamente. 

Feito em Brasilia, aos 11 dias do mes de setembro de 
1980, em dois exemplares, nas linguas portuguesa e es
panhola, sendo todos os textos igualmente validos. 

brasil e paraguai definem normas para 
demarcac;iio de fronteiras 

Acordo, por troca de Notas, assinado pelo Embaixador do 
Brasil no Paraguai, Fernando Belfort Bethlem, e pelo Minis
tro das Relac;:Oes Exteriores do Paraguai, Alberto Nogues, 
em Assunc;:iio, em 1 6 de setembro de 1 980, estabelecen
do diretrizes para a demarcac;:iio de fronteiras entre o Brasil 
e Paraguai. 

NOTA BRASILEIRA 

A Sua Excelencia o Senhor Doutor Alberto Nogues, Minis
tro de Relac;:oes Exteriores. 

Senhor Ministro, 

Como e do conhecimento de Vossa Excelencia, o Artigo 
1 0. o do Protocolode lnstruc;:oes entre o Brasil eo Paraguai 
para a demarcac;:ao e caracterizac;:ao da fronteira Brasii
Paraguai, firmado no Rio de Janeiro em 9 de maio de 
1930, dispoe que os marcos existentes nos limites entre 
os do is paises devem ser intervisiveis a olhos desarmados. 

2. Em vista do surgimento de construcoes sobre as dire
trizes que unem marcos contiguos na iinha de fronteira, 
pertencentes a nacionais de ambos os paises, os delega
dos demarcadores de uma e de outra parte sugeriram, na 
Ata da 30. • Conferencia da Comissao Mista de Limites e 
de Caracterizac;:ao da Fronteira Brasii-Paraguai, realizada 
em assunc;:ao em 11 de outubro de 1977, que os Gover
nos respectivos estabelec;:am, em conjunto, medidas dis
pondo que, paralelamente·aos segmentos retilineos que 
unem os marcos contiguos de caracterizac;:ao da fronteira 
Brasii-Paraguai e ate uma distancia de vinte e cinco metros 
dentro do territ6rio de cad a urn dos do is paises, na zona ru
ral, nao poden§ ser efetuada nenhuma construcao nem le
vantados cercas ou muros divis6rios de prop~iedade, fi
cando a citada faixa de terrenode cinqi.ienta metros de lar
gura destinada exclusivamente ao transito. 

3. Nesse contexto, tenho a honra de levar ao conheci
mento de Vossa Excelencia que o Governo da Republica 
Federativa do Brasil manifesta a sua concordancia como 
seguinte: 

a) Representando os marcos de limites erigidos na fron
teira Brasii-Paraguai simbolos da soberania territorial de 
ambos os paises, e devendo os mesmos ser intervisiveis, 
conforme estabelece o Artigo 10. o do Protocolo de lns
trucoes acima referido, os dois Governos concordam em 



caracterizar, atraves da Comissao Mista de Limites e de 
Caracterizar;:ao da Fronteira Brasii-Paraguai, no mais bre
ve prazo, a faixa de terreno que se descreve no item b) e 
adotar, em conjunto ou separadamente, con forme o caso, 
todas as medidas necessarias para a desobstrur;:ao das di
retrizes que unem os marcos contiguosefazerque a referi
da faixa de terreno fique totalmente desocupada e habili
tada exclusivamente para o transito. 

b) Para lela mente aos segmentos retilineosque unem os 
marcos contiguos de caracterizar;:ao da fronteira Brasii
Paraguai, e ate uma distancia de vinte e cinco metros para 
dentro do territ6rio de cada um dos paises, na zona rural, 
nao podera serelevada nenhuma construr;:ao, cerca, plan
tar;:ao ou qualquer outro tipo de obstaculos, ficando em 
conseqi.i{lncia a referida faixa de terre no de cinqi.ienta me
tros de largura destinada exclusivamente ao transito. 

4. A presente Nota e a de Vossa Excei{lncia, desta data 
e de identico teor, constituem ajuste entre nossos Gover
nos, complementar ao referido Protocolo de lnstrur;:oes. 

A prove ito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha mais alta considerar;:ao. 

Fernando Belfort Bethlem 
Embaixador da Republica Federativa do Brasil 

NOTA PARAGUAIA 

A Su Excelencia 
Gral. de Ejercito (R) Fernando Belfort BETHLEM 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ia Republi
ca Federativa del Brasil 
ASUNCION 

Sei'\or Embajador: 

Como es de conocimiento de Vuestra Excelencia, el Arti
culo 1 0 del Protocolo de lnstrucciones entre el Paraguay y 
el Brasil para Ia demarcaci6n y caracterizaci6n de Ia fronte
ra Paraguay-Brasil, firmado en Rio de Janeiro en 9 de ma
yo de 1 930, dispone que los hitos existentes en los limites 
entre los dos paises de ben ser intervisibles a simple vista. 

2. En vista de Ia aparici6n de construcciones sobre las 
directrices que unen hitos contiguos en Ia linea de fronte
ras, pertenecientes a nacionales de ambos paises, los de
legados demarcadores de una y otra parte sugirieron, enel 
Acta de Ia 30. • Conferencia de Ia Comisi6n Mixta de Umi
tes y de Caracterizaci6n de Ia Frontera Paraguay-Brasil, 
realizada en Asunci6n el11 de octubre de 1977, que los 
Gobiernos respectivos establezcan, en conjunto, medi
das disponiendo que, para lela mente a los segmentos rec
tilineos que unen los hitos contiguos de caracterizaci6n de 
Ia frontera Paraguay-Brasil y hasta una distancia de veinti
cinco metros dentro del territorio de cada uno de los dos 
paises, en Ia zona rural, no se podra efectuar ninguna 
construcci6n ni se pod ran levantar cercas o muros diviso
rios de propiedades, quedando Ia citada faja de terre no de 
cincuenta metros de ancho destinada exclusivamente al 
transito. 

3. En ese contexto, tengo el honor deponer en conoci-

miento de Vuestra Excelencia que el Gobierno de Ia Repu
blica del Paraguay manifiesta su acuerdocon lo seguiente: 

a) Representando los hitos limitrofeserigidos en Ia fron
tera Paraguay-Brasil simbolos de Ia soberania territorial de 
ambos paises, y debiendo los mismos ser intervisibles, 
conforme lo establece el Articulo 10 del Protocolo de lns
trucciones arriba mencionado, los dos Gobiernos con
cuerdan en caracterizar, a traves de Ia Comisi6n Mixta de 
Umites y de Caracterizaci6n de Ia frontera Paraguay
Brasil, en el mas breve plazo, Ia faja de terre no que se des
cribe en el apartado b) y adoptar, en con junto o separada
mente, segun sea el caso, todas las medidas necesarias 
para Ia desobstrucci6n de las directricesqueunen los hitos 
contiguos y hacer que dicha faja de terre no quede total
mente desocupada y habilitada exclusivamente para el 
transito. 

b) Para lela mente a los segmentos rectilineos que unen 
los hitos contiguos de caracterizaci6n de Ia frontera 
Paraguay-Brasil, y hasta una distancia de veinticinco me
tros dentro del territorio de cada uno de los dos paises, en 
Ia zona rural, nose podra levantar ninguna construcci6n, 
cerca, plantaci6n o cualquiera otra clase de obstaculos, 
quedando en consecuencia Ia referida faja de terreno de 
cincuenta metros de ancho destinada exclusivamente al 
transito. 

4. La presente Nota y Ia de Vuestra Excel{lncia de esta 
fecha e identico tenor, constituyen un ajuste entre nues
tros Gobiernos, complementario al referido Protocolo de 
lnstrucciones. 

Aprovecho Ia oportunidad para renovar a Vuestra Exce
lencia las protestas de mi mas alta consideraci6n. 

Alberto Nogues 
Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay 

brasil e comunidade economica 
europeia assinam acordo-quadro 

de coopera~;ao 

Acordo-Quadro de Cooperacriio entre o Brasil e a Comuni
dade EconOmica Europeia, assinado em Bruxelas, em 18 
de setembro de 1980, pelo Ministro de Estado das Rela
crOes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, pelo Presiden
te em exercicio do Conselho das Comunidades Europeias, 
Gaston Thorn, e pelo Vice-Presidente da Comissao das 
Comunidades Europeias, Wihelm Haferkamp; e a troca de 
Notas entre o Brasil e a CEE sobre transportes maritimos, 
assinadas, na mesma data e local, pelo Chanceler Saraiva 
Guerreiro e pelos Chanceleres dos paises que compOem a 
Comunidade EconOmica Europeia. 

ACORDO-OUADRO DE COOPERAI;AO 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Conselho das Comunidades Europeias, 

179 



INSPIRADOS pelos lac;:os tradicionais de amizade que 
unem a Republica Federativa do Brasil e os Estados
Membros da Comunidade EconOmica Europeia; 

RECONHECENDO que a Comunidade EconOmica Euro
peia e a Republica Federativa do Brasil desejam estabele
cerum lac;:odiretoentre si a fim de manter, completare am
pliar as relac;:oes existentes entre a Republica Federativa 
do Brasil e os Estados-Membros da Comunidade EconOmi
ca Europeia; 

RESOLVIDOS a consolidar, aprofundar e diversificar suas 
relac;:oes comerciais e econOmicas em toda a extensao 
proporcionada por sua crescente capacidade, a fim de 
atender as respectivas necessidades em bases mutua
mente vantajosas e explorando as complementaridades 
de suas economias num contexto dinamico; 

CONSCIENTES DO FATO de que as relac;:oes comerciais 
mais dinamicas ambicionadas pela Comunidade EconO
mica Europeia e a Republica Federativa do Brasil implicam 
uma cooperac;:ao que cubra as atividades comerciais e 
econtlmicas; 

CONSCIENTES de que uma tal cooperac;:ao e realizada en
tre parceiros iguais, em bora levando em considerac;:ao os 
respectivos nfveis de desenvolvimento econtlmico eo fa
to de o Brasil pertencer ao Grupo dos "77"; 

PERSUADIDOS de que uma tal cooperac;:ao deve ser exe
cutada de uma forma evolutiva e pragm~tica em func;:ao 
do desenvolvimento de suas polfticas; 

DESEJANDO, por outro lado, contribuir para o desenvolvi
mento do comercio mundial a fim de promover um cresci
mento econtlmico e um progresso social mais s61idos; 

RECONHECENDO a utilidade de um acordo-quadro para a 
promo<;:ao dos objetivos de desenvolvimento e de cresci
mento econtlmicos dos do is parceiros; 

DECIDIRAM concluir um Acordo-Quadro de Cooperac;:ao 
entre a Republica Federativa do Brasil e a Comunidade 
EcontJmica Europeia e designaram, para tal efeito, como 
Plenipotenci~rios: 

0 Conselho das Comunidades Europeias 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

Os quais, ap6s haverem trocado seus plenos poderes 
achados em boa e devida forma, 

CONVIERAM no seguinte: 

artigo I 
tratamento de na~iio mais favorecida 

As Partes Contratantes conceder-se-ao o tratamento de 
nac;:ao mais favorecida em suas rela<;:oes comerciais em 
conformidade com as disposic;:oes do Acordo Geral sabre 
Tarifas Aduaneiras e Comercio. 
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artigo II 
coopera~iio comercial 

1. As Partes Contratantes comprometem-se a promo
ver, ate o mais alto nivel possivel, o desenvolvimento e a 
diversificac;:ao de seu intercambio comercial em toda a ex
tensao que permitam as respectivas situac;:oes econtJmi
cas. 

2. As Partes Contratantes convem, como objetivo aci
ma, estudar metodos e meios para eliminar os obst~culos 
que se opoem ao seu intercambio, especialmente os obs
taculos nao-tarif~rios e para-tarif~rios, levando em consi
derac;:ao os trabalhos a respeito realizados por organiza
c;:oes in~ernacionais. 

3. As Partes Contratantes, de acordo com as respecti
vas legislac;:oes, se esforc;:arao por conduzir uma polftica 
com vistas a: 

a) conceder-se mutuamente as mais amplas facilida
des para as transac;:oes comerciais que apresentem um in
teresse para uma ou outra parte; 

b) cooperar, no plano bilateral e a nivel multilateral. para 
a soluc;:ao de problemas comerciais de interesse comum, 
inclusive os relativos a produtos de base, produtos semi
manufaturados e manufaturados; 

c) levar plenamente em considerac;:ao seus respectivos 
interesses e necessidades, no que diz respeito tanto ao 
acesso aos recursos e a sua ulteriortransformac;:ao, quan
to ao acesso aos mercados das Partes Contratantes para 
os produtos semimanufaturados e manufaturados da ou
tra Parte; 

d) aproximar os operadores econtJmicos das duas re
gioes com a finalidade de diversificar e aumentar as cor
rentes de troca existentes; 

e) estudar e recomendar medidas de promoc;:ao comer
cia! de forma a encorajar o desenvolvimento das importa
c;:oes e exportac;:oes; 

artigo Ill 
coopera~iio econilmica 

1 . As Partes Contratantes, em vista de seu interesse 
mutuo e tendo em considerac;:ao seus objetivos econOmi
cos de Iongo prazo, desenvolverao sua cooperacao eco
ntlmica em todos os dominios que julguem apro.priados. 
Essa cooperac;:ao visar~ especialmente a: 

- favorecer o desenvolvimento e a prosperidade das res
pectivas industrias; 

abrir novas fontes de suprimento e novos mercados; 

encorajar o progresso cientffico e tecnol6gico; 

contribuir, de forma geral, ao desenvolvimento das 
economias e nfveis de vida respectivos. 

2. A fim de realizar esses objetivos, as Partes Con1;ra-



tantes procurarao, entre outras, facilitare prom over, atra
ves de medidas apropriadas: 

a) uma coopera.;:ao ampla e harmoniosa entre as res
pectivas industrias, especialmente sob a forma de em
preendimentos comuns; 

b) uma crescente participa.;:ao, em condi.;:oes mutua
mente vantajosas, dos respectivos operadores econOmi
cos no desenvolvimento industrial das Partes Contratan
tes; 

c) uma coopera.;:ao cientffica e tecnol6gica; 

d) uma coopera.;:ao no domfnio da energia; 

e) uma coopera.;:ao no setor agricola; 

f) condi.;:oes favoraveis a expansao dos investimentos 
em bases vantajosas para cad a uma das partes interessa
das; 

g) uma coopera.;:ao no que se refere a terceiros pafses. 

3. As Partes Contratantes encorajarao, de maneira 
apropriada, trocas regula res de informa.;:ao relacionadasa 
coopera.;:ao comercial e econOmica. 

4. Sem prejuizo das disposi.;:oes aplicaveis na materia 
pelos tratados que instituem as Comunidades Europeias, 
o presente Acordo, da mesma forma que toda a.;:ao em
preendida no seu contexto, deixam totalmente intacta a 
competi\ncia dos Estados-Membros das Comunidades de 
empreender a.;:oes bilaterais com o Brasil no domfnio da 
coopera.;:ao econOmica e de concluir, se foro caso, novos 
acordos de coopera.;:ao econOmica como Brasil. 

artigo IV 
comissao mista de coopera~iio 

1. Fica instituida uma Comissao Mista de Coopera.;:ao 
composta de representantes da Comunidade e do Brasil. A 
Comissao Mista reunir-se-a uma vez por a no. Reunioesex
traordinarias poderao ser convocadas de comum acordo. 

2. A Comissao Mista ficara encarregada de encorajar e 
de acompanhar as diferentes atividades de coopera.;:ao 
comercial e econOmica previstas entre o Brasil e a Comuni
dade. A fim de facilitar a execu.;:ao do presente Acordo e 
prom over a realiza.;:ao dos seus objetivos gerais, realizar
se-ao consultas, em urn nivel apropriado, no seio da referi
da Comissao. 

artigo V 
outros acordos 

1 . 0 presente Acordo substitui o Acordo Comercial, em 
aplica.;:ao desde 1 . o de janeiro de 1 97 4, entre o Brasil e a 
Comunidade EconOmica Europeia. 

2. Sob reserva das disposi.;:oes relativas a coopera.;:ao 
econOmica, previstas no artigo Ill, paragrafo 4, as disposi
.;:oes do presente Acordo substituem disposi.;:oes dos 
acordos conclufdos entre Estados-Membros das Comuni-

dades eo Brasil, na medida em que as mesmas sejam in
compativeis com as primeiras ou idi\nticas a elas. 

artigo VI 
comunidade europeia do carviio e do a~o 

Conclui-se urn Protocolo separado entre, de uma parte, a 
Comunidade Europeia do Carvao e do A.;:o e seus Estados
Membros e, de outra parte, o Brasil. 

artigo VII 

0 Anexo e parte integrante do presente Acordo. 

artigo VIII 
aplica~iio territorial 

0 Acordose aplicara, porum Ia do, aos territ6rios nos quais 
o tratado que institui a Comunidade EconOmica Europeia e 
aplicavel, nas condi.;:oes previstas pelo referido tratado, e, 
por outro lado, ao territ6rio da Republica Federativa do 
Brasil. 

artigo IX 
dura~iio 

1 . 0 presente Acordo entrara em vigor no primeiro dia 
do mils seguinte ao da data em que as Partes Contratantes 
se hajam notificado do cumprimento dos procedimentos 
necessarios para tal fim. 

2. 0 presente Acordo e conclufdo porum perfodo de cin
co a nos. Sera renovado anualmente, se nenhuma das par
tes o denunciar ate seis meses antes de sua expira.;:ao. 

artigo X 
idiomas que fazem f6 

0 presente Acordo e feito em duplo exemplar nos idiomas 
alemao, ingli\s, dinamarques, franci\s, italiano, neerlan
des e portugui\s, cada urn desses textos fazendo igual
mente fe. 

protocolo 

relativo a coopera.;:ao comercial e econOmica entre a Co
munidade Europeia do Carvao e do A.;:o e a Republica Fe
derativa do Brasil. 

A Comissao das Comunidades Europeias em nome da Co
munidade Europeia do Carvao e do A.;:o, 

o Governo do 

de uma parte, e 

o Governo da Republica Federativa do Brasil 

de outra, 

Convieram no que segue: 

artigo 1 

Os artigos I a V do Acordo-Ouadro de Coopera.;:ao entre a 
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Comunidade EconOmica Europeia e a Republica Federati
va do Brasil, assinado em Bruxelas, em 1 8 de setembro de 
1 980, aplicam-se igualmente aos dominios cobertos pelo 
Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvao e 
do Ar;o. 

artigo 2 

0 presente Protocolo aplica-se, par um Ia do, aos territ6-
rios em que o Tratado instituindo a Comunidade Europeia 
do Carvao e do Ar;o e aplicavel e nas condir;oes previstas 
pel a referido Tratado, e, par outro, ao territ6rio da Republi
ca Federativa do Brasil. 

artigo 3 

0 presente Protocolo entra em vigor no primeiro dia do 
mes seguinte a data na qual as Partes Contratantes 
notificaram-se do cumprimento dos procedimentos ne
cessarios para tal fim. Deixa de ser aplicado no caso em 
que seja denunciado o Acordo-Quadro a que se refere oAr
tigo 1. 

N. 0 da Tarifa 
Aduaneira Designac;:ao de mercadorias 
Comum 

artigo 4 

0 presente Protocolo e redigido em dois exemplares em 
lingua alema, inglesa, dinamarquesa, francesa, italiana, 
neerlandesa e portuguesa, cada um desses textos fazen
du igualmente fe. 

anexo 

COOPERACAO NO OOMiNID OA 
COMERCIALIZACAO DA MANTEIGA DE 
CACAU E DO CAFE SOLIJVEL 

1. A Comunidade, no quadro de sua oferta de preferen
cias gerais depositadas na UNCTAD e segundo as modali
dades decorrentes das conclusoes concertadas no ambi
to desta, suspendera as direitos da tarifa aduaneira co
mum referentes aos produtos abaixo-especificados, origi
narios dos paises em desenvolvimento, no nivel indicado 
com relar;ao a cada um deles: 

Aliquotas 

ex. 18.04 Manteiga de cacau, inclusive a gordura e o 61eo de cacau: 
- Manteiga de cacau 

8% 

21.02 Extratos au essencias de cafe, de cha au mate; preparac;:oes a base desses 
extratos au essencias: 

ex. A. Extratos au essencias de cafe; preparac;:oes a base desses extratos 
au essencias: 

- Cafe soluvel 

2. As importac;:oes preferenciais de que trata o inciso 1 
se farao dentro dos limites de contingentes tarifarios co
munitarios cujos montantes, no ana de 1974, foram de 
21.600 tone Iadas para a manteiga de cacau, correspon
dente a posic;:ao ex.18.04, e de 18.750 toneladas para o 
cafe soluvel, correspondente a subposic;:ao 21.02 ex. A. 

No tocante aos a nos seguintes ao primeiro a no de aplica-
{fiiO do Acordo, o volume dos contingentes tarifarios aci
ma indicados sera aumentado cad a a no, no quadro do re
gime comunitario de preferencias gerais, em funr;ao das 
necessidades e das importac;:oes da Comunidade; o volu
me podera ser modificado em func;:ao das variar;oes even
tuais da lista dos paises beneficiarios do dito regime. 

3. Se a Comunidade verificar que as importac;:oes de 
produtos que se beneficiam do regime previsto no inciso 1 
se fazem na Comunidade em quantidades au a prec;:os que 
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causem au ameacem causar prejuizo grave aos produto
res da comunidade de produtos similares au de produtos 
diretamente concorrentes au criem uma situac;:ao desfa
voravel nos paises associados, os direitos da tarifa adua
neira comum poderao ser parcial au integral mente resta
belecidos para as produtos em causa no tocante aos par
ses au territ6rios dosquais se origine o prejufzo. Tais medi
das poderao igualmente ser tomadas no caso de prejuizo 
grave au de ameac;:a de prejuizo grave limitadoa uma s6 re
gia ada Comunidade. 

4. 0 Brasil tamara todas as disposic;:oes apropriadas 
com vistas a evitar que sua politica de prec;:os e outras con
dic;:oes de comercializac;:ao da manteiga de cacau e do cafe 
soluvel possam perturbar o mercado interno da Comuni
dade au suas correntes tradicionais de intercambio. 

5. 0 Brasil esta disposto, no quadro de cooperac;:ao co-



mercia I pre vista no artigo II do Acordo, a proceder, no am
bito da Comissao Mista instaurada pelo Acordo, a um exa
me regular dos efeitos que sua politica de prec,:os de expor
tac,:ao da manteiga de cacau e do cafe soluvel poderia cau
sar no mercado da Comunidade. 

6. Caso se a'presentem dificuldades na execuc,:ao das 
disposic,:oes do presente Anexo, as duas Partes entabula
rao discussoes, no quadro da Comissao Mista, com vistas 
a encontrar soluc,:oes mutua mente satisfat6rias. 

TROCA DE NOT AS SOBRE TRANSPORTES 
MARiTIMOS 

NOTA DO BRASIL 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de confirmar-lhe o que se segue: 

Levando em conta as preocupac,:oes manifestadas pela 
Comunidade Econi'>mica Europeia e pelos Estados
Membros quando da negociac,:ao do Acordo entre o Brasil e 
a Comunidade firmado nesta data, a respeitodos entraves 
ao intercambio comercial que possam decorrer do funcio
namento dos transportes maritimos, ficou convenciona
do que serao buscadas solucoes mutua mente satisfat6-
rias em materia de transport~s maritimos entre o Brasil e a 
Comunidade e os Estados-Membros. 

Com tal objetivo, ficou igualmente convencionado que, 
desde a primeira reuniao da Comissao Mista, os proble
mas mencionados no primeiro pan3grafo que possam afe
tar a expansao do intercambio comercial reciproco serao 
examinados com vistas a assegurar um desenvolvimento 
harmonioso do intercambio. 

Queira aceitar, Senhor Presidente, os protestos da minha 
mais alta considerac,:ao. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 

NOTA DA CEE 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de confirmar-lhe o que se segue: 

Levando em conta as preocupac,:oes manifestadas pela 
Comunidade Econi'>mica Europeia e pelos Estados
Membros quando da negociac,:ao doAcordo entre a Comu
nidade eo Brasil firmado nesta data, a respeito dos entra
ves ao intercambiocomercial que possam decorrerdofun
cionamento dos transportes maritimos, ficou convencio
nado que serao buscadas soluc,:oes mutua mente satisfa
t6rias em materia de transportes marftimos entre o Brasil e 
a Comunidade e os Estados-Membros. 

Com tal objetivo, ficou igualmente convencionado que, 
desde a primeira reuniao da Comissao Mista, os proble
mas mencionados no primeiro paragrafo que possam afe
tar a expansao do intercambio comercial recfproco serao 

examinados com vistas a assegurar um desenvolvimento 
harmonioso do intercambio. 

Que ira aceitar, Excel~ncia, os protestos da minha mais al
ta considerac,:ao. 

Pelo Conselho das Comunidades Europeias e os Estados
Membros da Comunidade 

protocolo de coopera~ao comercial e 
economica entre o brasil e a comunidade 

europeia do carvao e do a~o 

Protocolo de Cooperac,:ao Comercial e EconOmica entre o 
Brasil e a Comunidade Europeia do Carvao e do Ac,:o, assi
nado em Bruxelas, em 18 de setembro de 1980, pelo Em
baixador do Brasil junto il Comunidade EconOmica Euro
peia, Luiz Augusto Pereira Souto Maior, pelo Represen
tante da Comunidade Europeia do Carvao e do Ac;:o e pelos 
Chefes das MissOes dos Paises-Membros da C.E.E. em 
Bruxelas. 

0 GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 

de uma parte, e 

A COMISSAO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, EM 
NOME DA COMUNIDADE EUROPEIA DO CARVAO E DO 
A<;:O, E 

0 GOVERNO DO REI NO DA BELGICA, 

0 GOVERNO DO REI NO DA DINAMARCA, 

0 GOVERNO DA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, 

0 GO VERNO DA REPUBLICA FRANCESA, 

0 GOVERNO DA REPUBLICA DA IRLANDA, 

0 GOVERNO DA REPUBLICA DA IT ALIA, 

0 GOVERNO DO GRAO-DUCADO DO LUXEMBURGO, 

0 GO VERNO DO REI NO DOS PA i SES BAIXOS, 

0 GOVERNO DO REINO UNIDO DA GRA-BRETANHA E 
DA IRLANDA DO NORTE, 

de outra parte, 

CONVIERAM NO SEGUINTE: 

artigo 1 

Os artigos 1 a 5 do Acordo-Quadro de Cooperac,:ao entre a 
Comunidade Econi'>mica Europeia e a Republica Federati
va do Brasil, assinado em Bruxelas em 1 8 de setembro de 
1980, aplicam-se igualmente aos dominios abrangidos 
pelo Tratado que institui a Comunidade Europeia do Car
vao e do Ac,:o. 
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artigo 2 

0 presente Protocolo aplica-se, porum lado, aos territO
rios em que o Tratado instituindo a Comunidade Europeia 
do Carvao e do Ar;o e aplicavel e nas condir;oes previstas 
pelo referido Tratado, e, por outro, aoterrit6rioda Republi
ca Federativa do Brasil. 

artigo 3 

0 presente Protocolo entra em vigor no primeiro dia do 
mes seguinte a data na qual as partes contratantes 
notificarem-se do cumprimento dos procedimentos ne
cessaries para tal fim. Deixa de ser aplicado no caso em 
que seja denunciado oAcordo-Quadroa que se ref ere oAr
tigo 1. 

artigo 4 

0 presente Protocolo e redigido em dais exemplares em 
lingua portuguesa, a lema, dinamarquesa, francesa, ingle
sa, ita Iiana e neerlandesa, cad a um desses textos fazendo 
igualmente fe. 

Feito em Bruxelas, aos dezoito de setembro de mil nove
centes e oitenta. 

ajuste brasil-espanha para cooperar;ao 
no setor de desenvolvimento agrario 

Ajuste, par troca de Notas, entre o Brasil e a Espanha, para 
cooperao;:iio em materia de desenvolvimento agrario, assi
nado no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 24 de setem
bro de 1980, pelo Ministro de Estado, interino, das Rela
o;:oes Exteriores, Joiio Clemente Baena Soares, e pelo Em
baixador Extraordinario e Plenipotenciario do Governo es
panhol, Javier Vallaure. 

A Sua Excelencia o Senhor Francisco Javier Vallaure, Em
baixador Extraordinario e Plenipotenciario do Govern ada 
Espanha. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n. o 1 54, 
datada de 24/09/1980, cujo tear eo seguinte: 

"Senhor Ministro, 

No quadro do Convenio Basico de Cooperar;ao Tecnica, 
celebrado entre os nossos do is Govern as a 1. o de abril de 
1971, tenhoa honrade propora Vossa Excelencia, em no
me do Governo da Espanha, o seguinte Ajuste em materia 
de desenvolvimento agrario: 

1. 0 Governo do Reina da Espanha eo Governo da Repu
blica Federativa do Brasil apoiarao conjuntamente a 
cooperar;ao a ser estabelecida entre o Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), do Bra
sil, e o lnstituto Nacional de Reforma e Desenvolvi
mento Agrario (IRYDA), da Espanha, nos seguintes 
campos do desenvolvimento agrario: irrigar;ao, drena
gem e recuperar;ao de solos salinas, planejamento e 
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desenvolvimento rural, engenharia rural e aproveita
mento de aguas subterraneas para irrigar;ao. 

2. Essa cooperar;ao consistira na realizar;ao de trabalhos 
conjuntos de consultoria e assessoria e na formar;ao 
de recursos humanos nas areas indicadas, mediante o 
intercambio de engenheiros e tecnicos e, sempre que 
possivel, no estabelecimento de programas comple
mentares as atividades previstas no presente Ajuste, 
tais como organizar;ao de visitas, missoes, seminaries 
e estagios de estudos e aperfeir;oamento. 

II. Contribuir;oes do Governo da Espanha 

1. Enviara ao Brasil: 

a) dois engenheiros de nivel superior e dais engenheiros 
de nivel tecnico para programas de irrigar;ao, drena
gem e recuperar;ao de solos salinas; 

b) dais engenheiros de nivel superior para programas de 
planificar;ao e desenvolvimento rural; 

c) um engenheiro de nivel superior e um engenheiro de ni
vel tecnico para os programas de engenharia rural; 

d) um engenheiro de nivel superior e um engenheirode ni
vel tecnico para os programas de aproveitamento de 
aguas subterraneas; 

e) ate do is peritos par a no para missoes especificas pro
gramadas pel a DNOCS para uma permanencia no Bra
sil de no maximo sessenta dias. 

2. Recebera na Espanha: 

a) quinze tecnicos do DNOCS para treinamento na area 
de drenagem e recuperar;ao de solos salinas; 

b) dez tecnicos do DNOCS para treinamento na area de 
planejamento e desenvolvimento rural; 

c) cinco tecnicos do DNOCS para treinamento na area de 
aproveitamento de aguas subterraneas; 

d) ate dais funcionarios do DNOCS com funr;ao de dire
r;ao para viagens anuais de observar;ao e estudos de 
ate trinta dias de permanencia na Espanha cada um. 

3. Mantera na Espanha um Coordenador incumbido da 
preparar;ao e acompanhamento dos programas de treina
mento e viagens de pessoal do DNOCS na Espanha, bem 
como da supervisao, coordenar;ao e assistencia do pes
soal do IRYDA no Brasil. 0 Coordenador podenrt viajar ao 
Brasil duas vezes par a no, para uma permanencia em cad a 
viagem de ate trinta dias. 

4. Proporcionara aos tecnicos brasileiros: 

a) uma diaria de valor equivalente em pesetas a oitenta e 
cinco d61ares (US$ 85.00) aos funcionarios do 
DNOCS com funr;ao de direr;ao par via gem de servir;o 
fora de seu local de residencia; 



b) urn estip~ndio mensa I de valor equivalente em pesetas 
a hum mil eduzentosd61ares (USS 1 ,200.00) aostec
nicos do DNOCS mencionados no item 2; 

c) uma diaria de valor equivalente em pesetas a oitenta e 
cinco d61ares (USS B5.00) aos tecnicos do DNOCS 
mencionados no paragrafo 2 por via gem de servi9o fo
ra do seu local de resid~ncia; 

d) coberturas dos gastos de deslocamentos no interior da 
Espanha relacionados com o desenvolvimento dos 
programas; 

e) assist~ncia medica, farmac~utica e hospitalar, esten
divel aos seus dependentes legais que com eles perma
ne9am durante sua estada na Espanha. 

5. Proporcionara ao Coordenador do DNOCS: 

a) uma diaria de valor equivalente em pesetas a oitenta e 
cinco d61ares (USS B5.00) porviagem de servi9o fora 
do seu local de resid~ncia; 

b) transporte interno na Espanha quando em viagem de 
servi9o; 

c) assist~ncia medica, farmac~utica e hospitalar. 

6. Proporcionara ao pessoal do IRYDA: 

a) o pagamento da totalidade dos vencimentos na Espa
nha dos engenheiros e tecnicos mencionados nas le
tras a) e e) do item 11.1. durante sua perman~ncia no 
Brasil, alem do pagamento das passagens de ida e vol
ta ao Brasil; 

b) pagamento de diarias correspondentes aos peritos a 
que se refere a letra e) do item 11.1: 

c) o pagamento de passagens de ida e volta ao Brasil aos 
dependentes do pessoal mencionado nas letras de a) a 
d) do item 11.1. desdeo seu Iugar de residencia na Espa
nha ao de destino no Brasil; 

d) o pagamento da totalidade dos vencimentos do Coor
denador do IRYDA durante sua perman~ncia no Brasil, 
bern como das diarias correspondentes; 

e) o pagamento de passagens de ida e volta ao brasil do 
Coordenador do IRYDA; 

f) o pagamento de passagens de ida e volta aos tecnicos 
que em virtude de permanencia no Brasil pelo prazo de 
24 meses ten ham dire ito a ferias de trinta dias na Espa
nha; esse beneficia e estendivel aos dependentes do 
tecnico. 

7. a) As obriga9oes financeiras contraidas pelo Gover
no da Espanha no presente Acordo serao cumpridas: 

i) Atraves do IRYDA, Organismo AutOnomo de pendente 
do Ministerio da Agricultura da Espanha, que devera 
manter os vencimentos ganhos na Espanha pelos tec
nicos espanh6is que colaborarao com o DNOCS no 
Brasil; os gastos de transportes dos dependentes le-

gais dos aludidos tecnicos desde seu Iugar de resid~n
cia na Espanha ate seu Iugar de destino no Brasil, com 
as limita9oes que se especificam no presente Ajuste; 
os gastos decorrentes da realiza9ao dos cursos previs
tos na Espanha para tecnicos do DNOCS e os deriva
dos da presen9a do pessoal espanhol no Brasil, que nao 
sejam atribuidos ao Governo da Republica Federativa 
do Brasil. 

ii) Cabera a Dire9ao Geral de Coopera9ao Tecnica lnter
nacional do Ministerio de Assuntos Exteriores da Es
panha pagar os gastos de passagem de ida e de volta 
dos tecnicos espanh6isque viajaraoao Brasil, hem co
moos de retribui9ao mensa I e diaria, diarias, assisten
cia medica, farmaceutica e hospitalar aos tecnicos 
brasileiros que participarao dos correspondentes pro
gramas na Espanha, e seus dependentes legais com 
as limita9oes que se especificam no presente Ajuste. 

b) Ambos os Organismos farao frente as obriga9oes a 
que se referem os itens anteriores atraves de seus or-
9amentos respectivos. 

c) Nocaso em que seja funcionario de carreira doorganis
mo espanhol que presta a colabora9ao e durante o tem
po que dure essa colabora9ao, o peri to estara em situa-
980 de ativo em comissao de servi9o, em carater tem
porario, de conformidade como disposto no Artigo 20 
d) do Estatuto de Pessoal de Organismos AutOnomos. 
Para tanto, e necessaria que tenha cumprido todos os 
tramites dispostos no citado Estatuto decorrentes de 
nomea9ao pel a Presid~ncia do IRYDA para o desempe
nho da missao. 

Ill. Contribui9oes do Governo da Republica Federativa 
do Brasil. 

1. Colocara a disposi9ao do projeto o necessaria pessoal 
cientifico e tecnico de contrapartida. 

2. Designara urn Coordenador incumbido de estabelecer 
uma coordena9ao permanente entre o DNOCS eo pes
soal do IRYDA em atua9ao no Brasil. 0 Coordenador 
podera via jar a Espanha duas vezes por a no para uma 
perman~ncia em cada viagem de ate trinta dias. 

3. Proporcionara ao pessoal do IRYDA: 

a) uma diaria de valorequivalente em cruzeiros a oitenta e 
cinco d61ares (USS B5.00) aos peritos mencionados 
na letra e) do Item 11.1. por viagem de servi9o fora do 
seu local de resid~ncia; 

b) urn estipendio mensa I de valor equivalente em cruzei
rosadois mild61ares (USS 2,000.00) aosengenheiros 
superiores e de valor equivalente em cruzeiros a hum 
mile quinhentos d61ares (USS 1 ,500.00) aos enge
nheiros tecnicos a que faz referencia o item II. 1; 

c) urn a diaria de valorequivalente em cruzeiros a oitenta e 
cinco d61ares (USS B5.00) aos engenheiros mencio
nados no item II. 1 . porviagem de servi9o fora do seu lo
cal de residencia; 

d) assist~ncia medica, farmac~utica e hospitalar, esten-
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dfvel aos dependentes legaisque com ele permane9am 
durante sua estada no Brasil. 

4. Proporcionara ao Coordenador do IRYDA: 

a) uma diaria de valorequivalente em cruzeiros a oitenta e 
cinco d61ares (USS 85.00) por via gem de servi9o fora 
do seu local de residencia; 

b) transports interno no Brasil quando em via gem de ser
vi9o; 

c) assistencia medica, farmaceutica e hospitalar. 

5. Proporcionara ao pessoal brasileiro: 

a) o pagamento da totalidade de seus vencimentos no 
Brasil durante sua permancencia na Espanha; 

b) o pagamento de passagens de ida e volta a Espanha em 
favor dos tecnicos mencionados nas letras de a) a c) do 
item 11.2; 

c) o pagamento de passagens deidaevolta a Espanha e 
diarias correspondentes aos funcionarios do.DNOCS 
com fun9ao de dire9ao; 

d) o pagamento de passagens de ida e volta a Espanha e 
de diarias correspondentes ao Coordenador do 
DNOCS. 

IV. Da execu9ao da Coopera9ao: 

1 . Os programas de treinamento a que se referem as le
trasde a) a c) do item 11.2. serealizaraodaseguintema
neira: os programas de drenagem e recupera9ao de 
solos ( 1 5 tecnicos) se desenvolverao no primeiro se
mestre de cada a no com uma dura9ao de seis meses 
cada; os programas em planejamento e desenvolvi
mento rural e de aproveitamento de aguas subterra
neas ( 1 5 tecnicos) se desenvolverao no segundo se
mestre de cada a no com uma dura9ao de tres meses 
cada. 

2. Os locais de residencia dos engenheiros a que se rete
rem as letras a) a d) do item 11.1. serao indicadosdeco
mum acordo como DNOCS antes do infcio dos progra
mas. 

3. Os engenheiros a que se referem as letras de a) a d) do 
item 11.1. deverao: 

a) ter no mfnimo trinta a nos de ida dee cinco a nos de ex
periencia profissional nas suas especialidades; 

b) permanecer no Brasil pelo prazo mfnimo de doze me
ses. 
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4. Tanto o IRYDA como o DNOCS se reservam o direito 
de fazer retornar a seus pafses de origem qualquer dos 
tecnicos em estagio ou a seu servi~;o, respectivamen
te, quando tais tecnicos sejam julgados inadequados. 
Neste caso, os referidos tecnicos serao avisados com 
uma antecipa9ao minima de 45 dias. Os tecnicos es
panh6is serao substitufdos dentro de um prazo ade
quado para evitar prejufzos no andamento dos progra
mas. 

5. Os valores monetarios referidos nos itens II e Ill acima 
poderao ser revisados a partir do 1 8. o mes da entrada 
em vigor do presente Ajuste a fim de adequa-los aos 
aumentos de custos de vida verificados no perfodo. 
Para tanto, sera tom ado como base o mes de entrada 
em vigor do Ajuste e como fndice de correcao oultimo 
disponfvel. Os novos val ores vigorarao a partir do pri
meirodia do 19. o mesa contarda entrada em vigor do 
Ajuste. 

V. Da vigencia do Ajuste: 

1 . 0 presente Ajuste tera uma dura9ao de tres anos a 
contar da data de sua celebra9ao, podendo serdenun
ciado por qualquer das duas Partes. A denuncia surtira 
efeito seis mesesap6s a data de recebimento da notifi
ca9ao respectiva. 

2. Ainda que tenha expirado o presente Ajuste, os pro
gramas e projetos ja iniciados continuarao em execu-
9iio ate sua total conclusao, salvodecisao explfcita to
m ada em contrario pelas Partes Contratantes. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concor
de com as propostas contidas nos I tens I a V, esta nota e a 
de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a 
concordancia de seu Governo, constituirao um Ajuste en
tre os nossos do is Governos, a entrar em vigor na data da 
nota de resposta de Vossa Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar os protestos da 
minha mais alta considera9ao". 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Go
verno brasileiro concorda com os termos da Nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a 
constituir um Ajuste entre os nossos do is Governos, a en
trar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha alta estima e mais distinta consi
dera9ao. 

Joao Clemente Baena Soares 
Ministro de Estado, interino, das Rela9oes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil 



comunicados e notas 

grupo de trabalho dos paises da bacia do 
prata examina hidrocarbonetos, hidrobiologia 
e qualidade das aguas 

Comunicado do Ministerio das Rela.;:Oes Exteriores a im
prensa, divulgado em Brasilia, em 3 de julho de 1980: 

Realizou-se em Brasilia, nos dias 1, 2 e 3 de julho, no Pala
cio ltamaraty, a Ill Reuniao do Grupo de Trabalho da Area 
Basica 2, sobre Recursos Hfdricos e Outros Recursos Na
tura is, dos Pafses da Bacia do Prata, a qual compareceram 
representantes da Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguai e 
Uruguai, pafses-membros do Tratado da Bacia do Prata. 

As I e II Reuni6es do citado Grupo de Trabalho for am cele
bradasem 1976e 1977. 

De acordo com as agendas aprovadas pelo Comite lnter
governamental Coordenador dos Pafses da Bacia do Prata 
(CIC), que convocou a referida Reuniao, o Grupo de Traba
lho da Area Basic a teve a seu cargo o exame detemas rela
tivos a hidrocarbonetos, a hidrobiologia, e a qualidade das 
aguas. 

Os resultados do encontro do Grupo de Trabalho sera a en
caminhados ao CIC, para analise. Os trabalhos desenvol
vidos no ambito do CIC sao periodicamente examinados 
pelos Chanceleres da Bacia do Prata, cuja pr6xima Reu-

niao sera realizada em Buenos Aires, em dezembro pr6xi
mo. 

grande receptividade dos produtos 
brasileiros na feira internacional 
aeronautica de farnborough 

0 Palacio do ltamaraty em Brasilia divulgou, em 12 de se
tembro de 1980, o seguinte Comunicado a imprensa: 

A presenc;a brasileira na Feira lnternacional de Aeronauti
ca de Farnborough, Reina Unido, resultou em vendas ime
diatas de equipamentos no valor de rna is de 1 20 mil d61a
res e de quatro avic;Oes Bandeirantes, tres dos quais para a 
lnglaterra e urn para a Franc;a, alemdetresEMB-31 2- ae
ronave de treinamento militar e apoio tatico. 

0 estande brasileiro foi visitado par cerca de 40 mil pes
soas e s6 uma das firmas brasileiras participantes acredita 
que a sua presenc;a na Feira acarretara neg6cios futuros 
no montante de 28 milhoes de d61ares com a Malasia, Co
veite e varios pafses do Caribe e da Africa. 

Foi grande a receptividade dos produtos brasileiros ex pas
tas, manifestada atraves das inumeras consultas sobre a 
nossa industria aeronautica, nao s6 no que diz respeito a 
material de apoio a aviac;ao como tambem a equipamen
tos pesados como vefculos limpa-pistas e outros vefculos 
especiais da JAMY. 
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a despedida do embaixador 
da guatemala 

Dos discursos do Chanceler Saraiva Guerreiro e do Embai
xadorda Guatemala, Manoel Villacorta Vielmann, no Pala
cio do ltamaraty em Brasilia, em 18 de agosto de 1980, 
por ocasiiio do almo~o de despedida do representante 
guatemalteco, que deixou suas fum;:Oes no Brasil: 

SARAIVA GUERREIRO 

"Nesta oportunidade, quando Vossa Excelllncia esta 
prestes a encerrar sua missiio no Brasil, tendo sido desig
nado para outro relevante posto na America Latina, tenho 
o prazerde assinalar que, durante a gestiio de Vossa Exce-
11\ncia, ao Iongo de trlls a nose meio, reforcaram-se as ba
ses para o aprimoramento das relacoes e~tre nossos do is 
pafses. · 

Seria desnecessario ressaltar a atenciio e o interesse do 
Brasil pelas nacoes latino-americana's. Alem da proximi
dade, compartilhamos cultura, hist6ria e tradi<;:oes, o que 
contribui para fazer da America Latina, a despeito da vigo
rosa individualidade dos pafses que a integram, uma re
giiio de relativa homogeneidade em seu conjunto. A essas 
afinidades, se somam fJS objetivos comuns de nossas di
plomacias, voltadas para uma polftica de paz e coopera
c;:iio fraterna na regiiio. 

Nesse contexto, atribuimos especial importancia as nos
sas relac;:oes com a Guatemala, sendo nossa disposi<;:iio 
continuarmos a procurar os meios mais eficazes no senti
do de fortalec~-las, nos campos de interesse prioritario. 

Niio poderia deixar de registrar, Senhor Embaixador, mi
nha admira<;:iio pela nobre na<;:iio guatemalteca, cuja per
sonalidade, no quadro regional, e enriquecida pelo legado 
cultural e artfstico da civiliza<;:ao maia, uma das mais bri
lhantes do continente. 

Nos ultimos anos, conheceram as rela<;:oes entre nossos 
dois pafses acentuado progresso, principalmente na area 
<;te coopera<;:iio tecnica, ao amparo do Acordo Basico so
bre a materia, que entrou em vigor durante a gestiio de 
Vossa Excel~ncia. Assim, desenvolvem-se, atualmente, 
proffcuas atividades de coopera<;:iio em setores de interes
se primordial, comoforma<;:iio profissional, administra<;:iio 
municipai'e intercambio de informacoes sobre projetos de 

cidades industria is. lgualmente, e com satisfa<;:iio que te
mos acolhido em centros de ensino brasileiros, dentro do 
programa de estudantes-conv~nio, universitarios guate
maltecos interessados em a qui completarem seus cursos 
de gradua<;:iio. 

Como demonstrac;:iio de apre<;:o e de reconhecimento pela 
sua valiosa atuac;:iio em prol do desenvolvimento das rela
<;:oes entre o Brasil e a Guatemala, houve porbem o Senhor 
Presidente da Republica outorgar-lhe a Grii-Cruz da Or
dem Nacional do Cruzeiro do Sui, conferindo-me a honra e 
o prazer de I he impor as insignias correspondentes. 

Ao faz~-lo, desejo expressar, em nome de minha mulher e 
no meu pr6prio, que guardaremos com muita saudade a 
lembran<;:a de sua presenca e da Senhora de Villacorta en
tre n6s, ao mesmotempo em que lhes formulamos os mais 
sinceros votos de todas as felicidades." 

MANDEL VILLACORTA 

''En con intima emoci6n y justificado orgullo que hoy reci
bo Ia "GRAN CRUZ DE LA ORDEN NACIONAL DO CRU
ZEIRO DO SUL" que me ha sido conferida por elllustrado 
Gobierno de esta Naci6n hermana y cujas insignias aca
bais de imponerme Sei'\or Ministro, entre expresiones que 
si bien comprometen mi reconocimiento de por vida, de
notan ante todo, Ia benevolencia y Ia hidalgufa proverbia
les en el hombre brasilei'\o, condiciones de las cuales ha
ceis gala vos mismo, tanto como el ilustre Presidente 
Constitucional del Brasil, General Joiio Baptista de Olivei
ra Figueiredo a quien admiro por todas sus virtudes ciuda
danas y por su indiscutible prestancia democratica. 

Estas insignias las llevare siempre con honor y dignidad, 
como un sfmbolo de fraternidad, que el Brasil da a mi Pa
tria, en mf persona. Y aviva mas mf emoci6n, el hecho de 
que tan alta Condecoraci6n illega a quien os habla en el 
preciso momento de casi tres ai'\os y medio de Ia bores en
caminadas arduamente al acercamiento de nuestros pue
blos; momento signado porIa satisfaci6n del deber cum
plido en aras de Ia hermandad latinoamericana. 

AI presentaros las nuestras mas sentidas de mi profunda 
gratitud y reconocimiento hacia el Gobierno Brasilei'\o y a 
su ilustre Presidente, por haberme conferido Ia Orden Na
cional do Cruzeiro do Sui, deseo tam bien dejar constancia 
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de mi especial agradecimientoy el de mi senora esposa por 
las muestrasde estimaci6ny aprecio, de cordialidad y gen
tileza, de fuimos objeto de parte de Vuestra Excelencia y 
de Ia Excelentisima senora de Sara iva Guerreiro, de los de
mils Excelentisimos y Honorables miembros de esta Can
cilleria, 'Cie los altos Funcionarios del Estado, asi como de 
distinguidos elementos de Ia sociedad brasilena, que nos 
acogi6 en su seno con muestras de gran cordialidad, para 
hacer que en todo momenta nos sintieramos como en 
nuestro propio hagar. 

Para terminar deseo formular en mi nombre yen el de Ia se
nora de Villacorta Vielmann, los mas fervientes votos para 
que un completo ex ito corone vuestra gesti6n ministerial, 
allado de vuestra dignisima esposa, expresando a Ia vez 
nuestros telices augurios por el progreso del Brasil, porIa 
tecilidade sus governantes y de su noble pueblo." 

na despedida, embaixador da rfa recebe a 
ordem nacional do cruzeiro do sui 

Dos discursos do Chanceler Saraiva Guerreiro e do Embai
xador da Republica Federal da Alemanha, Jorg Kastl, no 
Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 27 de agosto de 
1980. por ocasiao da solenidade de despedida do repre
sentante alemao. que deixou suas func;oes no Brasil: 

SARAIVA GUERREIRO 

"Ao cabo de tres a nos de fecunda atividade profissional 
em Brasilia, houve por bern o Governo de Bonn convocar 
Vossa Excelencia para novas e importantes func;oes. 

Cumpre, assim, Vossa Excelencia mais uma etapa de sua 
carreira profissional e o fez com o brilho, a dedicac;ao e a 
simpatia que todos I he reconhecemos. Perderemos o pri
vilegio do convivio diario de Vossa Excelencia e da Senho
ra Kastl, mas desejo assegurar-lhes que nao esquecere
mos os sentimentos de respeito e amizade, que com tao 
boa disposic;ao sou be ram criar durante sua estada no Bra
sil. 

Ao fazermos uma breve retrospectiva da missao que Vos
s a Excelencia desempenhou em Brasilia, ressaltam nume
rosos marcos de estreitamento da amizade teuto
brasileira, pelos variados campos a que se estende. 

No nivel politico mais alto, situam-se as visitas realizadas 
pelo Presidente Ernesto Geisel e pelo Chanceler Federal 
Helmut Schmidt. Seguem-se os contatos, frequentes e 
proficuos, entre Ministros dos respectivos governos e en
tre nossos legisladores. A mim mesmo tocou, ern epoca 
recente, visitar a Republica Federal da Alemanha, em ca
rater oficial, para dar remate a teia de interesses mutuos 
que muitos, entre os quais Vossa Excelencia, vern tecen
do com seu labor em beneficia de nossos povos e gover
nos. 

Sao excelentes as relac;oes entre a Republica Federal da 
Alemanha eo Brasil. Sua base e a confianc;a reciproca, es
pelhada no tiel cumprimento dos numerosos e importan
tes acordos concluidos entre os nossos dois paises. 0 Go
verna brasileiro ve com satisfacao e interesse a importan-
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cia acrescida do Governo de Vossa Excelencia nas gran
des questoes internacionais e esta plena mente disposto a 
seguir fomentando o nosso relacionamento bilateral. 

A grandeza de espirito, que nap s6 habilita Vossa Excelen
cia para o exercicio de suas func;oes, mas tambem o sensi
biliza para as Artes, levou Vossa Excelencia a buscar urn· 
conhecimento amplo do Brasil e da alma de nosso povo. 
Essa qualidade humana faz-me pensarque o Brasil con tara 
com urn novo amigo alem fronteiras, com quem espera
mos continuar a manter contatos. Fac;o essas palavras ex
tensivas a Embaixatriz Kastl, que, por sua simpatia e viva
cidade, soube conquistar a amizade e a admirac;ao da so
ciedade brasileira. 

Senhor Embaixador, 

Em reconhecimento aos servic;os que Vossa Excelencia 
tern prestado as relac;oes entre o Brasil e a Republica Fede
ral da Alemanha, decidiu o Senhor Presidente da Republi
ca agracia-lo com a Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cru
zeiro do Sui, com cujas insignias tenho a honra de 
condecora-lo." 

JiiRG KASTL 

"Senhor Ministro, nesta hora em que minha mulher e eu 
estamos nos despedindo do Brasil e marcada por duas pa
lavras. Essas duas palavras sao: gratidaoe respeito. Grati
dao eo sentimento que me inspira depois deter recebido 
das maos de Vossa Excelencia a Gra-Cruz do Cruzeiro do 
Sui que o Excelentissimo Senhor Presidente da Republica 
se dignou conceder-me. Essa condecorac;ao constitui 
uma distinc;ao muito honrosa para mim. Pec;o transmitir o 
meu agradecimento ao Excelentissimo Senhor Presidente 
da Republica. 

Devo-lhe gratidao pelas lisonjeiras palavras, por este nos
so ultimo encontro no elegante ltamaraty e, sobretudo, 
pelo apoio amigo e paciente recebido de Vossa Exceli!n
cia; gratidao pel a simpatia sorridente de Dona Gl6ria para 
com minha mulher e para comigo. 0 diplomata de carreira 
e grato pel as multiplas e inusitadas experiencias com que 
os discipulos do Barao do Rio-Branco o enriqueceram. Mi
nha mulhere eu sentimo-nos enfim profunda mente gratos 
pela hospitalidade cordial e descontraida que nos foi dis
pensada em todos os cantos e recantos deste imenso pais 
por todas as camadas do criativo e generoso povo brasilei
ro. 

A segunda palavra que caracteriza esta hora de despedida 
eo respeito, o confiante respeito pel a habilidade dos brasi
leiros em veneer futuramente as exigencias as vezes an
gustiantes da atualidade. Para esclarecer urn pouco mais 
o que quero dizer, permitam-me aplicar ao seu pais uma 
observac;ao academica do Dr. Kissinger: "Nac;oesamigas 
automaticamente tern confianc;a em urn pais que tern con
fianc;a em si mesmo". A fe de toda a nac;ao brasileira num 
grandee feliz futuro, apesar das dificuldades do momen
ta, sera algo inesquecivel para o "gringo" que viveu mui
tos a nos na America do Sui. Esta fe em si mesmo nao tern 
nada de ingenuo, pelo contra rio justifica-se plena mente, 
porque esta enraizada na prudencia politica e hist6rica dos 
brasileiros. Os senhores nao precisam de palavras vanglo
riosas para mostrarem ao mundo que sao o que sao. 



Senhor Ministro, despedir-se de urn pais onde serviu du
rante trils a nose para urn embaixador urn acontecimento 
de rotina. Despedir-se de Brasilia, a capital de urn mundo 
dinamico e colorido dentrodo mundo, e na sua carreira urn 
acontecimento emocionante. Despedir-se do Brasil 
reveste-se para o representante oficial da Republica Fede
ral da Alemanha de importancia existencial, uma vez que a 
qualidade da proveitosa cooperac;:ao bilateral eda amizade 
entre os nossos povos e especial. 

0 tempo durante o qual pude servir aqui, em beneficia, co
mo espero, das duas nac;:oes, teve urn s61ido fundamento. 
Alemaes e brasileiros colaboravam estreitamente nos 
mais diversos setores, dando a sua parcela para criar urn 
mundo mais pr6spero e mais pacifico. Havia entre os dois 
lados urn forte lac;:o de acordos e convenios atraves dos 

. quais se completavam de maneira harmoniosa as expec
, tativas e as contribuic;:oes de ambos, sem que se dirigis

sem contra terceiros. Essa estrutura recebeu nos ultimos 
tres a nos novos impulses de encontros de estadistas, poli
ticos, economistas, cientistas e artistas, realizados com 
uma intensidade sem igual na nossa hist6ria comum e que 
certamente foram urn "mixed blessing" para o Departa
mento da Europa do ltamaraty, ao qual agradec;:o toda a 
colaborac;:ao prestada. Nao s6 a opiniao publica brasileira 
acompanha com atenc;:ao os acontecimentos na minha 
patria, tambem os alemaes em numero.cada vez maior 
abrem os olhos para a importancia do Brasil no plano inter
nacional. A crescente curiosidade aumenta o conheci
mento mutuo, o crescente conhecimento au menta a con
fianc;:a reciproca. Qual natural, sadio e sereno eo nosso re
lacionamento ainda foi confirmado pel a recente visita ofi
cial de Vossa Excelilncia, a Bonn. Urn fator importante 
contribuiu para estreitar e facilitar as nossas relac;:oes que 
e visto com enorme simpatia pelo Governo ale mao e pelos 
a!emaes: a decisao do Governo brasileiro de pautar suas 
ac;:oes pelo consenso polif6nico de todos os brasileiros. A 
corajosa e gradual abertura do seu pais para a democracia 
do Estado de Direito garantira - meu Governo e certo dis
so - a continuac;:ao eo ilxito dos nossos esforc;:os conjun
tos. Minha mulher e eu deixaremos o Brasil enriquecidos. 
Os nossos votos dirigem-se a felicidade do Excelentissimo 
Senhor Presidente da Republica, ao exito profissional e 
be m-e star pessoal de Vossa Excelencia e seus familiares, 
a prosperidade do povo brasileiro e a amizade duradoura 
entre as nossas duas nac;:oes." 

embaixador da india despede-se 
de brasilia 

Do discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, no Palacio do 
ltamaraty em Brasilia, em 15 de setembro de 1980, por 
ocasiao da solenidade de despedida do Embaixador da in
dia, Hitindar Singh Vahali, que deixou suas func;:oes em 
Brasilia: 

"E com natural sentimento que o ltamaraty se despede 
hoje de urn valioso interlocutor e de urn born amigo. 

Com a lembranc;:a de Vossa Excelencia, guardaremos tam
bern ada Senhora Embaixatriz JitinderVahali, cuja simpa
tia e amabilidade tao bern representam o seu pais. 

Durante o exercicio da missao de Vossa Excelencia, mui
tos foram os passos dados no sentido de maior aproxima
c;:ao entre a india eo Brasil. Recordo, dentre muitas, a re
cente visit a ao Brasil de importante delegac;:ao da "Asso
ciation of Indian Engineering Industries," que buscou 
identificar novas areas de intercambio comercial e tecno-
16gico. Com identicos objetivos, missao empresarial ego
verna mental brasileira visitou a india, em fevereiroultimo. 

Grac;:as a esses contatos frequentes entre a gentes gover
namentais e homens de neg6cio dos do is paises, o comer
cia bilateral vern crescendo progressivamente. Basta lem
brar que, no a no passado, a india foi- em toda a Asia- o 
segundo maior importador de produtos brasileiros, entre 
os quais avulta a soja. Esperamos continuar aumentando 
nossa presenc;:a no mercado india no. Tenho a certeza de 
que a intensificac;:ao do intercambio concorrera para urn 
comercio mais equilibrado e diversificado, com oportuni
dades para os dois lados. 

A aproximac;:ao entre o Brasil e a india amplia-se tambem a 
outros setores. Merece especial destaque o Acordo de 
Cooperac;:ao Cientifica e Tecnol6gica que o Conselho Na
cional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico 
(CNPq) eo Departamento de Ciencias e Tecnologia, da in
dia, estao prestes a concluir. Tal acordo sem duvida abrira 
novos e ricos campos de cooperac;:ao mutua. 

Essas iniciativas sao apenas uma ilustrac;:ao dos esforc;:os 
que estao sendo realizados. Estou seguro de que essa 
aproximac;:ao corresponds aos interesses de nossos pai
ses e contribui tambem, de forma relevante, para acres
cente cooperac;:ao entre as nac;:oes em desenvolvimento, 
em seu decidido esforc;:o a favor de uma nova ordem eco
nomica internacional. 

Senhor Embaixador, 

Nossos paises realizam gigantescoesforc;:oem pro I do pro
gresso e do bem-estar de seus povos. As lic;:oes de nossas 
respectivas experiencias sao mutua mente proveitosas. 0 
Brasil e a india apresentam niveis semelhantes de desen
volvimento industrial e tecnol6gico, o que, ao contrario do 
que poderia parecer a primeira vista, amplia e diversifica 
as possibilidades de cooperac;:ao e de intercambio bilate
rais. 

Estamos conscientes de que ainda ha muito que ser feito 
para que o relacionamento entre a india eo Brasil preencha 
suas potencialidades. Para atingir esse objetivo, a exem
plar atuac;:ao de Vossa Excelencia constituiu inestimavel 
contribuic;:ao. 

E com justificadas razoes que, par meu intermedio, o Go
verne brasileiro deseja testemunhar a Vossa Excelencia 
seu reconhecimentoe gratidao. Essetestemunhodeapre
c;:o pessoal e igualmente uma demonstrac;:ao inequivoca 
da alta importancia que o Brasil atribui a sua amizade com 
a india. 

Ergo urn brinde a essa amizade e pela saude da Senhora 
Vahali e de Vossa Excelilncia." 
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ao deixar o brasil, presidente da guine-bissau 
manda mensagem a figueiredo 

Mensagem do Presidente da Republica da Guine-Bissau, 
Luiz Cabral. ao Presidente Joao Figueiredo, enviada em 2 
de julho de 1980: 

'' Ao regressar meu paise com prazer que em meu nome e 
no da minha delegac;:ao enderec;:o a Vossa Excelencia os 
meus sinceros agradecimentos pela hospitalidade gene
rosa que nos foi dispensada durante inesquecivel visita 
voss a bela grande pais. Estou certo que esta visita a terra 
brasileira representa mais um marco no estreitamento re
lac;:oes amizade cooperac;:ao existente entre nossos dais 
povos e paises. 

Aproveito ocasiao para renovar nossos votos saude pes
soal para Vossa Excelencia de prosperidade povo brasilei
ro irma a e cooperac;:aoexemplarentre nossos paises. Com 
mais alta fraternal considerac;:ao. Luis Cabral''. 

governo brasileiro manda mensa gem 
pel a data nacional dos estados 
unidos da america 

Mensagens do Presidente Joao Figueiredo e do Ministro 
de Estado das Relac;:oes Exteriores, Ramiro Sara iva Guer
reiro, enviadas ao Governo dos Estados Unidos da Ameri
ca, em 4 de julho de 1980, a prop6sito da Data Nacional 
norte-americana: 

JOAO FIGUEIREDO 

''On the occasion of the National Day of the United States 
of America, on behalfoftheBrazilian people and in my own 
name, please accept, Excellency, my warmest congratu
lations and best wishes for your personal well-being, as 
well as for the increasing prosperity of the American peo
ple. 

Joao Figueiredo 
President of the Federative Republic of Brazil 

SARAIVA GUERREIRO 

On the occasion of the National Day of the United States 
of America, please accept, Excellency, my sincere con
gratulations as well as best wishes for your personal hap
piness. Highest consideration. 

Ramiro Sara iva Guerreiro 
Minister of External Relations of the Federative Republic 
of Brazil". 

o aniversario da independencia 
da venezuela 

Mensagens do Presidente Joao Figueiredo e do Ministro 
de Estado das relac;:oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guer
reiro, ao Governo da Venezuela, enviadas em 5 de julho de 
1980, a prop6sito da Data Nacional daquele pais: 

JOAO FIGUEIREDO 

''Par ocasiao do Aniversario da I ndependencia da Republi
ca da Venezuela, em nome do povo brasileiroe no meu pr6-
prio, rogo a Vossa Excelencia aceitar minhas cordia is con
gratulac;:oes, bem como os votos mais sinceros que formu
la pel a felicidade pessoal de Vossa Excelencia e pel a pros
peridade crescente do povo venezuela no. 

Joao Figueiredo 
Presidente da Republica Federativa do Brasil". 

SARAIVA GUERREIRO 

Par ocasiao do Aniversario da lndependencia da Republica 
da Venezuela, rogo aceitar minhas sinceras congratula
c;:oes, assim como os votos mais cordia is que formula pel a 
felicidade pessoal de Vossa Excelencia. Mais alta consi
derac;:ao. 

RamiroSaraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 
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a data nacional da republica 
de cabo verde 

Mensa gens do Presidente Joao Figueiredo ao Presidente 
da Republica de Cabo Verde, Aristides Pereira, e do Minis
tro de Estado das RelacOes Exteriores, Ramiro Saraiva 
Guerreiro, ao Ministro d~s Neg6cios Estrangeiros de Cabo 
Verde, Abilio Duarte, enviadas em 5 de julho de 1980, a 
prop6sito da Data Nacional daquele pais: 

JOAO FIGUEIREDO 

Na ocasiao em que se comemora o quinto aniversario da 
independl!ncia da Republica de Cabo Verde, rogo a Vossa 
Excell!ncia aceitar os votos que formulo, em nome do Go
verno brasileiro e em meu pr6prio nome, pela felicidade e 
progresso da Nac;:ao cabo-verdiana. 

Nesta ocasiao reafirmo a certeza de que os lac;:os de amiza
de que unem Brasil e Cabo Verde continuarao a estreitar
se, e que nao cessaremos de trabalhar em conjunto pela 
prosperidade de nossos paises. 

Com me us melhores votos pel a saude e felicidade de Vos
sa Excell!ncia e minha mais alta considerac;:ao. 

Joao Figueiredo 
Presidents da Republica Federativa do Brasil 

SARAIVA GUERREIRO 

Por ocasiao do quinto aniversario da Republica de Cabo 
Verde, apresento a Vossa Excell!ncia minhas sinceras 
congratulac;:Oes e meus votos de prosperidade para aNa
cao Cabo-verdiana. Renovo a expressao de confianc;:a em 
que as relac;:Oes entre os nossos paises continuarao a 
aprofundar-se, ressaltando os lac;:os hist6ricos defraterni
dade que os ligam. 

2. Com me us melhores votos pel a saude e felicidade de 
Vossa Escell!ncia e minha mais alta considerac;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro das Relac;:Oes Exteriores da Republica Federativa 
do Brasil 

ao deixar o brasil, joao paulo II recebe 
mensagem do presidente figueiredo 

Mensagem do Presidente Joao Figueiredo ao Papa Joiio 
Paulo II, entregue pelo Chanceler Saraiva Guerreiro, em 
Manaus, em 11 de julho de 1980, momentos antes da 
partida do Sumo Pontifice; e a mensagem de resposta do 
Papa Joao Paulo II ao Presidente Joao Figueiredo, enviada 
em 20 de julho de 1980: 

PRESIDENTE FIGUEIREDO 

Beatissimo Padre, 

Perm ita-me Vossa Santidade, no momento em que deixa 
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o territ6rio do Brasil, expressar-lhe, como fiel cat61ico, 
mais uma vez, meus profundos agradecimentos pelas 
ben<;:aos que eu, minha familiae o povo brasileiro recebe
mos com reconhecimento e fervor. 

Na saudac;:ao que tive a honra de dirigir a Vossa Santidade, 
em Brasilia, afirmei com convicc;:ao que: "o que procura
mos sem cessar; o que ardentemente desejamos; aquilo 
em que empenhamos todas as forc;:as; o que constitui o ob
jetivo sumpremo deste povo e instaurar uma era de justic;:a 
e paz, de desenvolvimento e bem-estar, de am or a Deus e 
ao pr6ximo." 

Posso agora dizer que a visita de Vossa Santidade, suas 
inspiradas palavras e suas generosas bl!nc;:aos darao novo 
a Iento a todos os brasileiros na busca desses ideais. 

Rogo a Vossa Santidade aceitar os protestos de meu filial 
respeito. 

Joao Figueiredo 
Presidents da Republica Federativa do Brasil 

PAPA JOAO PAULO II 

A Sua Excell!ncia 
o SenhorGeneral Joao Baptista de Oliveira Figueiredo Pre
sidents da Republica Federativa do Brasil. 

Quis Vossa Excell!ncia ter a delicadeza de oferecer-me, 
mediante o Senhor Ministro das Relac;:Oes Exteriores, um 
presente significativo e que me mereceu o melhor aprec;:o, 
quando me preparava para deixar o Brasil, de regresso a 
Rom ada minha visita pastoral a esse seu Pais; fazia acom
panhar tal presente de diferente carta, datada de 11 de ju
lho de 1980. 

Profundamente sensibilizado, por mais esse gesto aten
cioso de Vossa Excelencia e pelos termos penhorantes da 
missiva, venho agradecer. Ao mesmo tempo, quero, ain
da uma vez, renovar o meu muito reconhecimento porto
das as atenc;:Oes recebidas, durante a preparac;:ao eo de
senrolar da minha peregrinac;:ao apost61ica por terras bra
sileiras, bem como por todas as facilidades que me foram 
dadas, desde a primeira hora, para poder efectua-la; fac;:o 
extensivo este meu agradecimento ao Governo, as diver
sas Entidades que colaboraram e a todo o querido Povo 
brasileiro, do qual conservo sempre grata e indelevel re
cordac;:ao, por tudo o que fizeram para tornar possfvel e 
agradavel essa minha viagem pelo Brasil. Que Deus lhes 
pague! 

Nesta ocasiao reitero tambem os melhores votos por urn 
sempre crescenta progresso, prosperidades e bem-estar 
fraternalmente participado por todos os filhos des sa dilec
ta Nacao· e destes meus votos fa co prece aoAitissimo pa
ra que a t~dos favorec;:a com a su"a continua assistencia e 
com os rna is copiosos dons celestiais. 

JoaoPauloll 



governo brasileiro envia mensagem de 
congratula~tiies pela data nacional de sao 
tome e principe 

Mensa gens do Presidente Joao F-igueiredo ao Presidente 
de Sao Tome e Principe Manuel Pinto da Costa e do Mi
nistro de Estado das Relac;:oes Exteriores, Ramiro Sarai
va Guerreiro, ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e 
Cooperac;:ao de Sao Tome e Principe, Senhora Maria do 
Nascimento Amorim, em 12 de julho de 1980, a prop6-
sito da passagem da Data Nacional daquele pais: 

MENSAGEM DO PRESIDENTE FIGUEIREDO 

Por ocasiao do quinto aniversario da indP.pendencia daRe
publica Democratica de Sao Tome e Principe, rogo a Vas
sa Excelencia aceitar os votos que formula, em nome do 
Povo edoGoverno brasileiros, e em meu pr6prio nome, pe
l a felicidade e progresso da Nac;:ao santomense. Desejo, 
ainda, nesta oportunidade, reafirmar a certeza de <'lue os 
lac;: as de amizade que unem o Brasil e Sao Tome e Principe 
continuarao a estreitar-se, em cooperac;:ao mutuamente 
proficua. em prol do bem-estar de nossos povos. 

Com meus mel hares votos de saude e felicidade de Vossa 
Excelencia e minha mais alta considerac;:ao. 

Joao Figueiredo 
Presidents da Republica Federativa do Brasil 

MENSAGEM DO CHANCELER SARAIVA GUERREIRO 

Por ocasiao da passagem da Data Nacional da Republica 
Democratica de Sao Tome e Principe, apresento a Vossa 
Excelencia minhas sinceras congratulac;:oes e me us votos 
de prosperidade para a Nac;:ao santomense. Reitero, ain
da, nesta oportunidade, a convicc;:ao de que as relac;:oes de 
amizade e cooperac;:ao entre nossos pafses, respaldadas 
por tantas afinidades hist6ricas, continuarao a fortalecer
se em beneficia dos povos brasileiro e santomense. 

Com me us melhores votos pela saude e felicidade de Vas
sa Excelencia e minha mais alta considerac;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro das Relac;:oes Exteriores da Republica Federativa 
do Brasil 

ao entrar no territtirio aereo brasileiro, videla 
manda mensagem ao presidente figueiredo 

Mensagem do Presidente da Argentina, Jorge Rafael Vi
dela, ao Presidente Joao Figueiredo, ao entrar no territ6rio 
aereo brasileiro, em 19 de agosto de 1980: 

AI sobrevolar este magnifico territorio, destino final de es
te viaje que nos permitira vivir jubilosas jornadas de frater
nal entendimento hago llegar el caluroso saluda de los 
hombres y mujeres de mi Patria al Gobierno y nobre pueblo 
de nuestra querida Republica de Brasil. 

Jorge Rafael Videla 
Presidente de Ia Naci6n Argentina 

figueiredo aceita convite para visitar a 
colombia 

Mensagem do Presidente da ColOmbia, Julio Cesar Tur
bay Ayala, ao Presidente Joao Figueiredo, enviada em 
17 de setembro de 1980; e a resposta do Presidente 
brasileiro, da mesma data: 

PRESIDENTE COLOMBIANO 

Excelentissimo Senhor Joao Baptista Figueiredo, Presi
dente da Republica Federativa do Brasil. Brasilia. 

Como objetivo de estreitar os lac;:os de amizade entre nos
sos paises, e com satisfac;:aoque formula a Sua Excelencia 
convite para visitar oficialmente a ColOmbia em data a ser 
escolhida de comum acordo pelos canais diplomaticos. 
Sugeriria Cartagena, sede alternativa do nosso Ministerio 
das Relacoes Exteriores, como o Iugar indicado para ore
ferido encontro, pelo fa to de possuir 0 cenario hist6rico de 
uma das cidades mais anti gas do Mar Caribe. Na esperan
c;:a de que Vassa Excelencia aceite este convite e que te
nha Iugar em futuro pr6ximo nossa entrevista, me subs
creve com os sentimentos de minha mais alta considera
c;:ao e estima. Cordialmente, 

Julio Cesar Turbay Ayala 
Presidents da Republica da ColOmbia 

PRESIDENTE JOAO FIGUEIREDO 

A Sua Excelencia 
o Senhor Doutor Julio Cesar Turbay Ayala, Presidents da 
Republica da ColOmbia. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de acusar recebimento da mensa gem pela 
qual teve Vossa Excelencia a gentileza de convidar-me a 
efetuar visita oficial a ColOmbia, em data a ser fixada de 
comum acordo, atraves das canais diplamaticos. 

Em resposta, muito agradec;:o a Vossa Excelencia o homo
so convite, que aceito com particular satisfac;:ao, como 
demonstracao adicional dos sentimentos de estreita e 
cordial amizade que caracterizam as relac;:oes entre o Bra
sil e a ColOmbia. 

Tenha plena convicc;:ao de que o dialogo pessoal ha de 
permitir-nos cancretizar, em breve, as amplas perspecti
vas que se abrem ao desenvalvimento das relac;:oes 
brasileiro-colombianas. em beneficia da constante apro
ximac;:ao e do estreitamento dos vfnculos de amizade que 
unem nassos dais pafses. 

Aproveito a aportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestas da minha mais alta cansiderac;:ao e estima. 

Joao Figueiredo 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 
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visitas oficiais ao brasil 

julho 

Ministro da Agricultura da Nigeria, Ibrahim Gusara, de 
02 a 09; 

Ministro do Comercio da Arabia Saudita, Soleiman AI
Solain, de 04 a 11; 

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros de Trinidad e To
bado, John Stanley Donaldson, de 07 a 09; 

Missiio do Conselho Assessor Supremo da Indonesia, 
de 13 a 19; 

Subsecretario Federal dos Neg6cios Estrangeiros da 
lilgos(avia, Vojislav Pekic, nos dias 21 e 22; 

Presidente do Mexico, Jose L6pez Portillo, de 2 8 a 30; 

Secreta rio de Estado para Neg6cios Estrangeiros e da 
Comunidade doReino Unidoda Grii-Bretanha elrlanda 
do Norte, Lord Carrington, de 29 dejulhoa 02 deagos
to. 

agosto 

Presidente da Argentina, Jorge Rafael Videla, de 1 9 a 
23; 

Secreta rio de Estado no Ministerio do Comercio e da 
Navega~;ao da Noruega, PerM. Olberg, dia 21; 

Secreta rio de Estadodas Rela~;oes Exteriores de El Sal
vador, Fidel Chavez Mena, de 2 5 a 2 7; 

Presidente do Senadoda Nigeria, Senador Joseph Wa
yas,de25a31. 

setembro 

Ministro do Planejamento do Benin, Abou Bakar Baba
Moussa, de 01 a 07; 

Vice-Ministro do Comercio Exterior da ltalia, Deputa
do Roberto Palleschi, acompanhado de comitiva, dia 
08; 

Ministro das Rela~;oes Exteriores do Uruguai, Adolfo 
Folie Martinez, de 1 0 a 1 2; 

Delega~;ao da Libia, chefiada pelo Ministro da Habita
~;ao, Mohamed AI Mangoush, dia 16, para os traba
lhos da II Reuniao da Comissao Mista Brasil-Ubi a; 

Ministro dos Assuntos Socia is dos Pafses Baixos, Wil
liem Albeda, dia 17; 

Secretario-Geral do Ministerio para a Constru~;ao da 
Capital da Tanzania, Joshua Daniel Minja, de 19 a 23; 

Ministro do Petr61eo e dos Recursos Naturais dos Emi
rados Arabes Unidos, Mana Saeed AI-Otaiba, de 18 a 
24; 

Delega~;ao da Comissao de Ciencia e Tecnologia da 
Assembleia Nacional da Nigeria, de 24 a 27. 

reunioes de comissoes mistas 

Segunda reuniao da Comissao Mista Brasileiro
Argentina para a constru~;ao de uma ponte sabre o rio 
lgua~;u, em Brasilia, de 14 a 16 de julho de 1980; ' 

Terceira reuniao da Comissao Mista Brasileiro
Argentina para a constru~;ao de uma ponte sabre o rio 
lgua~;u, nas cidades de Foz do lgua~;u e Puerto lguazu, 
dias 31 de julho 01 de agosto de 1980; 

Segunda reuniao da Comissao Mista Brasii-Noruega 
(criada pelo Acordo sabre Comercio e Coopera~;ao 
Economica, Industrial e Tecnica entre os dais paises, 
de 05 de abril de 1978), em Brasilia, de 19 a 21 de 
agosto de 1 980; 

46. a Conferencia da Comissao Mista Brasileiro
Venezuelana Demarcadora de Limites, em Brasilia, 
dia () 1 de setembro de 1 980; 

Primeira reuniao da Comissao Mista Brasileiro
Panamenha, na cidade do Panama, de 01 a 04 de se
tembro de 1 980; 

Sexta reuniao da Comissao Mista Brasii-Hungria, em 
Budapeste, de 08 a 11 de setembro de 1980; 

Terceira reuniao da Comissao Mista Brasil-ADA, em 
Berlim, de 1 2 a 1 6 de setembro de 1 980; 

Segunda reuniao da Comissao Mista Brasii-Libia, em 
Brasilia, de 1 7 a 19 de setembro de 1 980. 
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